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LIJN
D e dagen gaan voorbij en zijn weken eer we het weten.

De tijd vliegt langs ons heen, terwijl er ogenschijnlijk
weinig gebeurt, dat van beslissend belang is. ledere

dag brengt maar een kleinigheid en zo schakelen de dagen
zich aaneen, als 't ware aan de lopende band, zonder dat
we een beeld krijgen van het totaal der ontwikkeling. Het
is ook moeilijk; aan onderdelen, aan kleinigheden kan
men niet het geheel erkennen van dat, wat wordt.
Ook bij de echte lopende band in de fabriek is dat vrijwel
ondoenlijk. Er komt een werkstuk aangevoerd en ernaast
staan de arbeiders, of arbeidsters, die -ieder hun eigen
portie er aan toevoegen. De één schroeft bouten vast, een
ander monteert een motorkap, een derde werkt met de
verfspuit, ieder doet maar een stukje, een ieder overziet
slechts zijn eigen gedeelte. En toch ontstaat er uit de
samenvoeging van al die handgrepen een machtige, sterke
machine, waarin men al die onderdelen niet meer herkent.
Vraagt men den arbeider wat hij op een dag gedaan
heeft, dan zegt hij: „Och, niet veel bijzonders; hetzelfde
als gisteren en eergisteren - - een eentonige bedoening,
waarbij je haast niet ziet, dat je iets schept."
Toch ontstaat daaruit een geheel, iets nieuws, iets, dat er

; vóór die tijd niet was, maar dat reeds geleefd heeft in de
plannen van de fabrieksleiding, en dat zelfs in de kiem
aanwezig was in'de totale ontwikkeling van de samen?
leving. Want een machine ontstaat zo maar niet wille*
keurig, daarvoor is een goede reden.
Eerst wanneer er aan de machine behoefte bestaat, wordt
zij uitgevonden. De ontwikkelingsstand van de maat*
schappij gaat hand in hand met de vorderingen van
wetenschap, techniek, verkeersmogelijkheden en de wel*
vaartstoestand van de bevolking. Al deze verschillende

, invloeden werken op elkaar in en stuwen gezamenlijk
industrie en landbouw op.
Tot op zekere hoogte zien wij overeenkomstige ver*
schijnselen in de maatschappij. Daar rijgen de dagen zich
aaneen — zoals wij reeds opmerkten — op de wijze van
de lopende band. ledere dag gebeurt er iets; iedere dag
is even lang als de vorige. Wat deze dag gebeurt, vindt
zijn oorsprong in dingen, die vroeger dagen zijn gebeurd.
En tegelijkertijd heeft het werk van heden zijn invloed op
de aard van het werk van de toekomst. Het is onmogelijk
zich daarvan los te maken. Wie in de toekomst mee wil
tellen, moet thans werken. Wie aan de toekomst eisen wil
stellen, moet thans* zijn werkkracht geven. Hij, die ter*
zijde gaat staan, schakelt zichzelf uit en doet daarmee de

^samenleving tekort. Ieder heeft zijn taak en wie die tütak
weigert, omdat zij hem niet aanstaat, schiet tekort, want
ook moeilijke en onaangename opdrachten moeten wor*
den volbracht.
Wie daarvoor terugschrikt, mist het recht van critiek.
Juist in tijden als deze, waarin ogenschijnlijk veel ineen*
stort van wat een volk tientallen, ja honderdtallen jaren
heeft opgekweekt en verzorgd, moet men durven te leven,
d.w.z. durven te arbeiden. Men moet zich laten gelden als
persoonlijkheid en als onderdeel van het grote raderwerk,
dat onze samenleving in stand houdt. Het is wel merk*
waardig, dat juist velen van hen, die de ondergang van
het kapitalisme hebben geprofeteerd, thans verbaasd zijn
nu die ondergang werkelijk zichtbaar wordt. Zij zijn zo
vergroeid met hun strijd, dat zij geen afstand kunnen

doen van hun vijand! Integendeel, zij klemmen zich vast
aan ruïnes en puinhopen en kijken achteruit, terwijl hét
alleen zin heeft vooruit te zien. Die houding heeft geen
waarde, die houding heeft namelijk geen waarde voor de
toekomst, want het gaat tenslotte om de tijd, die vóór
ons ligt en niet om hetgeen voorbij is.
Laten we toch vooral oppassen voor de geest van de acht*
tiende eeuw. Dat is de geest van: „laat anderen het maar
opknappen", de geest van gemakzucht en van een tekort
aan strijdvaardigheid.
Wie zich nog iets herinnert uit de geschiedenislessen van
de lagere school, weet, dat die achttiende eeuw tegelijk
werd ingeluid en gekarakteriseerd door de vrede van
Rijswijk, waarbij destijds de Franse vertegenwoordiger
tegen de Hollanders zeide, dat deze vrede werd afge*
sloten: „Bij U, over U en zonder U". Die typering was
juist en heeft haar juistheid aangetoond in de achteruit*
gang van ons land gedurende de gehele achttiende eeuw.
Moet het ook thans weer zo gaan, dat het lot van de
arbeidersmassa, het lot dus van het overgrote deel van
de Nederlandse bevolking zal worden bepaald: zonder
haar rechtstreekse medewerking? Dit zou een verlies
zijn, want alleen een eigen gebouwd lot is aanvaardbaar.
Met al zijn teleurstellingen, met al zijn tekortkomingen
kunnen wij toch alleen het lot dragen, waarvoor wij ons
zelf verantwoordelijk achten, want een ontwikkeld volk
als het onze kan niet leven in onderworpenheid en on*
mondigheid.
Maar dan moet het ook zijn eigen recht op een stem in
het kapittel veroveren en dat recht verwerft men alleen
door zijn plaats aan de lopende band in te nemen en zijn
dagelijkse taak, hoe klein en onbelangrijk die ook schijnt,
hoe onaangenaam die ook dikwijls schijnen moge, zo goed
mogelijk te verrichten. Om die taak aldus te kunnen op*
vatten, moeten wij zien, wat de „lopende band der dagen"
ons brengt.
Wij moeten een beeld voor ogen hebben van hetgeen in
de toekomst worden kan. Wij moeten zien welke beloften
de samenwerking der Europese volken inhoudt. Wij
moeten zien, dat wij door de ruïnes van het kapitalis*
tische tijdvak heen de fundamenten van het socialisme
gaan leggen. Eerst wie dit beeld voor ogen heeft, wie dus
reeds met zijn gedachten leeft in de toekomst, kan de
taak van vandaag naar behoren ten uitvoer brengen. Wie
aldus de grote lijn kan begrijpen, zal niet meer terug*
schrikken, maar het leven aandurven, ondanks alles.

ROOSENSCHOON.

Wisseling Hoofdredactie
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HET KAAS MAKEN
een oud beroep
R eeds de Assyriërs en de Babyloniërs beoefenden de

kunst van het kaas maken, de Romeinen en de Ger»
manen deden het na hen en ook in onze lage landen
aan de zee trad de kaasbereiding al in oude tijden op
de voorgrond. Met de intrede van de moderne techniek
heeft de machinale bereidingswijze^ snel de handkaas»
makerij verdrongen, maar op verschillende plaatsen
weten de oude handwerkers zich toch nog op dit gebied
te handhaven en zij gaan er groot op, dat hun product,
wat fijnheid betreft, door velen boven de fabriekskaas
wordt gewaardeerd. Eén der hardnekkige beoefenaars
van dit gilde, wiens naam tot in verre werelddelen
doordrong, is de heer J. C. de Bruin, te Broek in Water»
land. Vóór het uitbreken van de oorlog was zijn model*
boerderij bijzonder in trek bij de buitenlandse toeristen,
die bij hem het kaas maken kwamen gadeslaan, een
hartig stukje proefden en meestal dan ook nog een
goede bestelling opgaven. Dit internationale verkeer is
vrijwel stilgelegd eri de kaasproductie is dienovereen»
komstig verminderd. Maar de heer De Bruin, een loot
uit een oud geslacht van kaasmakers, staat sedert korte
tijd weer drie keer per week in de kaasmakerij en zijn
boerderij is nog altijd even gastvrij als voorheen. Nu het
buitenlands bezoek sterk verminderd is, zullen het in
het aanstaande zomergetijde hoofdzakelijk Nederlan»
ders zijn, die een kijkje komen nemen. Al is dan de
verkoop aan particulieren uitgesloten, een bezoek aan
deze modelboerderij loont nog altijd de moeite en het
schilderachtige Broek in Waterland is eigenlijk nu wel
zo mooi door het ontbreken van het luide uitheemse

(Vervolg op pag. 4.)
BIJ DE FOTQ'S:
l en 2. Het doorhalen van de gestremde melk.
3. De wei wordt afgeschept.
4 en 5. De kaasstof gaat in de kuipjes.
6. De kaas wordt „gedicht."
7. De pers is gevuld
8. Drie eeuwen oude kaaspers.
f Foto's: „Arbeid")



toerisme, dat aan het plaatsje al te zeer
zijn ongekunstelde eenvoud ontnam.

GS

„Goede kaas eist goede melk en goede
melkers!" — zegt de heer De Bruin en
niet zonder trots laat hij ons de zinken
kuip zien, waarin het warme roomwitte
vocht op zijn bereiding wacht. Nu giet
hij wat „wei" van de vorige dag er bij
en ook een kleine hoeveelheid stremsel,
die het chemisch proces in werking zal
moeten zetten, dat voor de kaasberei»
ding vereist is. Na ongeveer een half
uur heeft dit zijn beslag gekregen. Twee
forse mannenarmen roeren door de ge»
stremde melk om de kaasstof vrij te
maken, een kunstbewerking, die straks
nog met behulp van een metalen roos»
ter zal worden herhaald. De kuip is nu
niet langer gevuld met blanke melk,
doch met een groenveel vocht, waar»
doorheen de bleekgouden kaasstof
schemert. Dit groensgeel vocht is de wei,
die door den veehouder zeer wordt ge»
waardeerd voor de opfok van kalveren
en waaruit een vernuftig Duitser onlangs
zelfs een zeer dragelijk bier wist te
brouwen.
Als de wei van de kaasstof is afge»
schept, dan wordt een hoeveelheid warm
water in de kuip gegoten, waardoor de
kaasstof een temperatuur van 90 graden
bereikt, een bewerking, waarbij opnieuw
wei beschikbaar komt. Nu is de kaas»
stof echter gereed voor verdere bewer»
king. Met een groot mes wordt zij in
blokken gesneden van ongeveer twee
kilogram gewicht, die met vaardige
hand in kleine kuipen worden gekneed,
waarin zij een half uurtje moeten uitlek»
ken. Dan wordt de kaas weer uit de
kuip genomen en „gedoekt", d.w.z. er
wordt een nat doekje omheen gewikkeld,
hetgeen voor het verkrijgen van een
goed gesloten korst onmisbaar schijnt te
zijn. Tevens wordt het kaasmerk erop
gelegd. De „gedoekte" kaas gaat daarop
gedurende een vijftal uren in een kaas»
pers om nog verder uit te lekken en
daarna is zij rijp om in de pekel te
gaan. De. zachte bolletjes krijgen een
besneeuwde zoutkruin, die tweemaal
daags ververst wordt. Drie dagen duurt
deze pekeling en dein kan het product
op de plank gezet worden, waar het nog
minstens een zestal weken moet rijpen
voor en aleer het als jonge Edammer
aan den man kan worden gebracht.

Naar men ziet, een betrekkelijk eenvou»
dige bereiding, maar die toch een grote
mate van zindelijkheid en zorgvuldig»
heid vereist. Vele stedelingen kennen
alleen het onderscheid tussen jonge en
oude, zoete en gekruide, vette en magere
kaas. Maar de fijnproevers op dit ge»
bied hebben nog andere beoordelings»
maatstaven. Zij weten, waar zij werke»
lijk fijne kaas kunnen krijgen en waar
voor hetzelfde geld een aanmerkelijk
minder smakelijk product wordt ge»
leverd. De oorlog moge deze onder»
scheidingen tijdelijk wat naar de ach»
tergrond hebben gedrongen, dit neemt
niet weg, dat de handkaasmaker van
goede roep aan de tradities van zijn
oude ambacht getrouw is gebleven. Hij
werkt rustig voort, zoals vele geslach»
ten dit vóór hem hebben gedaan. En
wie het geluk heeft, van zijn leverancier
een rantsoen kaas te ontvangen, dat uit
handen komt van zo'n degelijken, ouder»
wetsen kaasmaker, zal goedkeurend tot
zijn tafelgenoten zeggen: „Een fijn stuk»
je kaas hebben we vandaag!"
Want, ondanks de voortreffelijke kaas»
controle, die ons een volwaardig pro»
duet garandeert en ook zonder tekort te
doen aan de voortreffelijke hoedanig»
heden, waardoor het fabriekmatige pro»
duet kan uitmunten, blijft de uitspraak
waar, die wij eens uit de mond van een
ouden zuivelboer optekenden: „Er is
kaas én kaas!"

Correspondentie, de algemene redactionele
leiding van het weekblad .^irbeid" be-
treffende, richte men aan den Hoofd-
redacteur van het Weekblad „Arbeid",
Posiöws 100, Amsterdam. Geen persoons-
naam vermelden!
B'ti brieven, bestemd voor de verzorgers der
onderscheidene rubrieken, vermelde men
de naam van de rubriek duideliik op de
omslag. Voorts adresseren aan: Redactie
Weekblad ,^Arbeid", Postbus 100, Arnster-

. aam,.

[MEDISCHE VRAGEN)
(Vragen voor deze rubriek richte men tot
den medischen medewerker van het
weekblad „Arbeid". Postbus 100. Amster-
dam).

G. M. te 's-Gr. Grote tonsillen behoeven,
wanneer ze niet telkens opnieuw ontsto-
ken geraken, alleen te worden geknipt,
wanneer ze aanleiding zijn tot hard-
horendheid. de ademhaling bemoeilijken,
zodat het kind steeds niet open mond
slaapt, of oorzaak zijn van een minder
vlot meekomen op school. Op zichzelf is
het knippen geen ingreep, die het gestel
van het kind verbetert. Dit moet men meï
gezonde voeding — dat wil in dit geval
óók zeggen: géén óvervoeding — en het
zoveel mog'eliik profiteren van licht en
buitenlucht, trachten te bereiken. Over
het algemeen worden er meer tonsillen te
veel dan te weinig geknipt.

A. G. J. S. te A. Nu u een doelmatige
voeding- voor 500 tot 800 mannen, die be-
hoorlijk zware lichamelijke arbeid verrich-
ten moet voorbereiden, zou ik in uw geval
vragen aan het Voorlichtlnesbureau van
de Voedingsraad, Dr. Kuyperstraat 8,
Den Haag.
yprdpr is een abonnement OD het tijd-
schrift ..Voerling" en in aansluiting daar-
aan bet, res-elmatig bestuderen van wat
dit tijdschrift u biedt, dringend noodrake-
liik om bij voortduring OD öe hoogte te
blijven van de vopdine-sleerkennis van het
ogenblik. Het ti i d schrift „Voeding" is een
ujtp-ove van de SUchtine1 tot Wetenschap-
peliike Voorlichting op Vopdingseebied,
die de ene maand in tüdsrhriftvorm. de
andere maand in de vorm van een bunde]
kaarten verschijnt. De kaarten bevatten
een korte besnreking van binnen- en
buitenlandse literatuur op het gebied van
de voeHirtg. Abonnem»nfsürijs f 3 ner iaar.
Het adres van de administratie is: Laan
van Meerdervoort 84, Den Haag.

C. H, M. K. t? R. Uw sinds jaren chro-
nisch ontstoken keel. uw voortdurende
toestand van verkoudheid, het nu en dan
optreden van angina en een sterke ge-
wichtsvermindering zijn alle verschijnse-
len, die o.m. kunnen optreden tengevolge
van een sinds langere tijd bestaand ge-
ring tekort aan vitamine A. De rantsoe-
nering houdt nu eenmaal geen rekening
met uw buitengewoon grote lichaams-
lengte. Voor een srewoon mens voorziet de
distributie met behulp van boter, melk.
kaas en ei in de winter voor ongeveer l 'fi
geheel en in de zomer voor bijna de helft
in de vitamino A-behoefte. Verder wordt
Jn het menKelnk lichaam uit een orarne-
rode kleurstof, dje in groene-plantendelen
voorkomt en die de worteltjes rje oranie
kleur geeft, het carotine, vitamine A.
gemaakt.
Met het gebruik van groene groenten en
wortelties kan men dus vitamine A aan
het lichaam toevoegen. Echter worSt
slechts een gedeelte van het hierin aan-
wezige carotine in het lichaam ongeno-
men; een belangrijk deel verlaat het
lichaam ongphruiltt. Wat voedingsmidde-
len betreft, die vitamine A.zelf bevatten,
kunt u thans een nuttig gebruik maken
van: naling (aal): l ons aal voorziet in
de vitamine A-behoefte voor een gehels
week. Door hef roken ervan neemt het
vitamine A-gehalte niet af. Verder is
lever, indien verkrijgbaar, een voedings-
middel, die u helpen kan. l ons varkens-
lever bevat voldoende vitamine A voor 2
dagen: l ons owenlever voor ruim 3
dagen; l ons kalfslever voor 14 dagen;
l ons schapenlever voor 4 weken en l ons
lamslever voor meer d'an l maand. Het
teveel, dat u op deze wijze op een be-
paalde dag tot zich kunt nemen, wordt
voor het grootste gedeelte in het lichaam
tot later bewaard.
Gebruikt u dus ten volle uw rantsoen
boter, melk. kaas en ei. maakt u een
rovaal gebruik van groene groenten en
wortelen (het carotine hieruit wordt het
beste opgenomen, wanneer men de wor-
telen fiingpra.cDt en rauw en ook de
groenten, althans voor een gedeelte, onee-
kookt als salade en goed gekauwd ge-
bruikt) en maakt u van elke eeleeenheid
die zich vooróViet gebruik, om uzelf te
tracteren op aal of lever.
A. B. te W. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling wo--
deh genomen.
H. J. v. H te A. Tot mijn spijt is het
zonder onderzoek niet moeeliik om over
het verlies van reuk en smaak,"waarover
u klaagt, te kunnen oordelen.

P. L. te M. Het is voor een patiënt, die
een longbloeding gehad heeft, buitenge-
woon gevaarlijk onr een zonnebad te
nemen. Ook al meent hij thans genezen
te zijn en ork al voelt hii zich zo gezond
als een vis. Een intense zonbestraling van

het gehele lichaam kan in één achter-
middag een overwinning, die in de loop
van jaren op deze ziekte werd bevochten,
volledig teniet doen. Bloedingen, hoge
koorts en een langdurig ziekbed is de
droevige prijs, die men in deze omstan-
digheden voor dit schijnbaar onschuldig
genoegen zou moeten betalen.
Een fistel moet u niet zelf bedokteren,
maar door uw huisarts laten behandelen.

W. H. v. G. te R. Uw dochtertje wordt uit-
stekend' door u verzorgd. Toch ben ik ook
nog nieuwsgierig naar het voedsel, dat zij
dagelijks gebruikt. Hoeveel melk drinkt zij
per dag? Kunt u mij ook haar volledig
rantsoen opgeven?

H. N. te L. Onder paradentose verstaat
men een chronische ontsteking om de
tand- of kieswortel heen. dus in de tand-
kas. Hierdoor komen de tanden los te
staan en worden uit de kaak gelicht. De
behandeling is langdurig en heeft alleen
in handen van een ervaren specialist op
dit gebied succes. Sommige specialisten
bereiken wel een blijvende verbetering
door zuurstof in het zieke weefsel te
spuiten. Ook bestraling met hoogtezon in
de mond wordt hierbij toegepast. U ziet
wel, het geheel is een kostbare en tijd-
rovende behandeling.

L. H. te A. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling CTP-
nomen worden.

J. v. d. M. te H. Vooral met het oog op
uw medezwemmers, zou ik in deze dagen
liever niet meedoen.

W. S. te A. Uw kostbare flesje kwam
helaas gebroken aan, zodat Jk %iet u niet
kan terugsturen. Bovendien ontbreken
naam en beschrijving van het genees-
middel, waardoor ik u geen inlichtingen
kan verstrekken.

A. D. M. te A. Niet voluit ondertekende
vragen kunnen niet in behandeling ge-
nomen worden.

A. B. te B. Bij multiple sclerose, een aan-
doening van het zenuwstelsel, waarbij
hier en daar zenuwcellen buiten werking
geraken, moeten andere zenuwcellen de
taak van de getroffen collega's geleidelijk
aan overnemen. Hiervoor is de lange rust-
kuur, die bij u zoveel succes heeft gehad,
het souvereine middel. De zenuwcellen,
die nu een dubbele taak • te vervullen
krijgen, moet u echter, ook al kunt H
nu weer goed lopen, heel erg ontzien.
Door een overbelasting, waar men o zo
gemakkelijk toe Somt. kunt u weer Voor
weken en weken achterop komen. Lever-
traan of Halitran zijn bij deze ziekte niet
in de eerste plaats de aangewezen ver-
sterkingsmiddelen. Wél kan men op dit
punt zeer veel bereiken met behulp van
verse lever en met behulp van vitamine
B,. Het regelmatig- gebruik van J ons
lever pej- dag heeft een buitengewoon
gunstig effect bij multiple sclerose, vooral
wanneer men de lever zo min mogelijk
toebereid gebruikt, b.v. rauw gemalen met
een weinig appelmoes. Men kan de gun-
stige werking van lever nog versterken
door ongeveer 10 mg. vitamine B, per dag
in tabletvorm te gebruiken. Overlegt u dit
eens.met uw huisarts, misschien kan hij
voorkeursbonnen voor vlees voor u aan-

Tragen, waarop uw slager u op verzoeV
lever kan geven.
M. K. V. te A. Yoghurt heeft geen grotere
voedingswaarde, dan de melk, waaruit ze

wordt bereid. De gunstige invloed, die
yoghurt op de ingewandjes van slecht
etende kinderen zou uitoefenen, kan oofe
met behulp van karnemelk of hangop
worden verkregen.
Dat rabarber kalk aan het lichaam kan
onttrekken, is juist. De bladstelen van
öeze plant bevatten n.l. per 100 gram 200
a 500 mg. oxaalzuur. Oxaalzuur is een gif-
tige stof, bij een dosis van 5 g. in eens
kunnen reeds levensgevaarlijke verschijn-
selen optreden, die eenmaal in het
lichaam opgenomen, kalk aan bloed en
weefsels onttrekken. Echter ook reeds in
de ingewanden verbindt zich een gedeelte
van het oxaalzuur met kalkverbindingen,
3ie tegelijkertijd met de voeding waren
opgenomen, tot het onschadelijke onop-
losbare calciumoxalaat. Daarom is het
verstandig om, wanneer men rabarber in
ruime hoeveelheden wil gebruiken, de
kokende groente met een weinig zuiver
wit krijt te mengen. Krijt bestaat uit
calciumcarbonaat. Wanneer men op 500
gr. rabarberstelen 14 gr. krijt toevoegt,
wordt. het. gemiddeld daarin voorkomende
gehalte van 0.27% oxaalzuur onschadelijk
gemaakt. Zó toebereid, is rabarber een
uitstekende groenten, die niet hoeft afge-
goten te worden en waarbij men slechts
weinig suiker nodig heeft om het gerecht
smakelijk te maken. Het gebruik van
zuiveringszout is in dit geval verkeerd-
Zeker geeft dit ook een besparing aan
suiker, maar het zuiveringszout. verenigt
zich met oxaalzuur tot oplosbaar •natriuni-
oxalaat. dat wél in het lichaam wordt op-
genomen en daar even giftig werkt als
het oxaalzuur.
Rabarberbladeren bevatten een veel hoger
gehalte aan oxaalzuur dan de stelen en
worden daarom als groente in het geheel
niet gebruikt. Men kan ze echter op de-
zelfde wijze met krijt ontgiftig-en; men
heeft dan op 500 g. verse bladeren 3J gr.
zuiver krijt nodig.
J. G. B. te B. Blijft nu vooral onder con-
trole van uw huisdokter, die u blijkbaar
met zorg heeft onderzocht. Zonder onder-
zoek kan ik over de mogelijke oorzaak van
uw klachten niet oordelen.

Mededelingen van ket
N.VV.

19<- Verantwoording Stichting
„Winterliulp Nederland" van

14 t.m. 20 Juni 1941.
Totaal der 18e Verant-

woording ƒ27.969.36
Bezoldigden van de Alge-

mene Ned. Metaalbe-
werkersbond (Hoofd-
bestuur) „ 26.72

Bezoldigden afd Rotter-
dam van de .Alg. Ned.
Bond v. Meubelmakers „ 4.70

Bezoldigden Nederlands
Verbond van Vakver-
enigingen „ 147.52

Bezoldigden van de Ned.
Boud van mannelijke
en vrouwelijke arbei-
ders in de Kleding-
industrie e.a.v. (Hoofd-
bestuur) 22.04

Bezoldigden Nederlands
Verbond van Vakver-
enigingen „ 5.96

ƒ28.176.30

N I E U W E U I T G A V E N
Bange Jaren — Historische roman door

G. P. Bakker—Schellens & Giltay te
Amsterdam.

Stoom — Handleiding voor het Stoom-
bedrijf. Uitgave der Vereniging Kracht-
werktuigen — N.V. Uitgevers Maat-
schappij .33. Kluwer te Deventer.

Hulpeloos? — Roman door Martin Ander-
sen Nexö — (Vertaling door Jan Leli-
veld) — De Nederlandse Uitgeverij,
Baarn.

Nieuwe avonturen van Belfloor en Bon-
nevu --- Kinderboek door A. D. Hilde-
brand — N.V. De Arbeiderspers te Am-
sterdam.

Van een Jongen, die een Man werd —
Roman, door Jef Last — De Nedter-
landse Uitgeverij, Baarn.

Het Wonder der Voortplanting — Weten-
schappelijk boekwerk door Dr. J. H.
M. G. van Deth — Schellens & Giltay
te Amsterdam.

Zwerftochten door Sterrenland — Weten-
schappelijk boekwerk door Dr. A. J. M.
Wanders — Erven J. Bijleveld te
Utrecht.

Zoo... werkt de Radio! — Het hoe en
waarom van de radio in woord en beeld
door E. Aisberg — N.V. Uitgevers Maat-
schappij ^E. Kluwer te Deventer.

Mots Indispensables door B. S. Wieling»
— Nijgh & Van Ditmar N.V., te Rot-
terdam.

Twee berijmde vertellingen door mr. Syn-
co Reynders — Van Gorcuni & Comp-
N.V. Uitgevers te Assen.

Arbeiders op Reis, Duitse arbeiders maken
vacantiereizen — Werner Kahl — Uit-
geverij Roskam te Amsterdam.

Chemische Wonderen, Nieuwe Duitse
Grondstoffen door Dr. K. Dorn — Uit-
geverij Roskam te Amsterdam,

De Duitse Oorlogs-financiering. Geen fi-
nancieel wonder, door Prof. Dr. W.
Schuster — Uitgeverij Roskam te Am-
sterdam.

Middenstands-Boekhouden. Deel I en Ö
door J. L van Hedel, accountant —
G. B. van Goor Zonen's Uitgevers-
maatschappij N.V.

„Drente". Provinciaal Maandblad, gewijd
aan Praehistorie, Historie, Volkskunde,
Dialect-onderzoek.. Heemschut, Opbou*
en Toerisme. — Van Gorcum & Comp-
M.V. te Assen.

Jonker Pochhans met de Ezelskop. Kin-
deroperette in drie bedrijven, tekst en
muziek door Joh. A. van Mérkesteyö
- Van Gorcum & Comp. N.V. Uitgevers

te Assen.
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S P O R T ' E N G E Z O N D H E I D
Regelmatige keuring
is noodzakelijk

H et ontstaan van bureau's voor medi»
sche sportkeuring kan jworden be»

Schomvd als gevolg van wetenschappe»
'ijke belangstelling van de zijde der
roedici voor de invloeden van sport»
beoefening op het menselijk lichaam,
doch in niet mindere mate ook als ge»
v°lg van inzicht in de noodzakelijkheid
°rn te voorkomen, dat in sommige ge»
vallen het beoefenen van een bepaalde
vorm van sport schade toebrengt aan de
"chamelijke gezondheid.
*n de meeste gevallen werkt sport»
beoefening in gunstige zin. Vooral de
°penluchtsport bevordert de ademhaling,
de bloedsomloop en de stofwisseling der ,
lichaamsweefsels en zij verhoogt de vita»
liteit. Er zijn echter ook gevallen,
Waarin het beoefenen van sport in het
^gemeen of het deelnemen aan een be»
paalde sport lichamelijk nadeel kan
opleveren. Iedere sport . veronderstelt
het aanwezig zijn van zekere physieke
geschiktheid. Deze kan nu b.v. wel be»
staan met betrekking tot lichtere vor»
nien van sport, maar ontbreken voor»
zover iet meer inspannende vormen be*
treft. Raadzaam is het daarom, dat men
zich tevoren bij een bureau voor medi»
Sche sportkeuring aan een deskundig
onderzoek onderwerpt. Na afloop daar»
van zal men dan te horen krijgen, dat
men zonder bezwaar aan sport en wed»
strijden kan deelnemen of men krijgt
een advies, dat zekere beperkingen in»
houdt. Het spreekt van zelf, dat een
eens gegeven advies niet bij voortduring
van kracht blijft Raadzaam is het
daarom, indien men waarde hecht aan

zijn gezondheid, dat men zich periodiek
laat onderzoeken. Men late zich hierbij
niet weerhouden door de overweging,
dat niets ons wijst op het bestaan van
enige lichamelijke afwijking. Subjectieve
ervaring is hier geen maatstaf. Ver»
schijnselen, welke zich bij beroepsarbeid
niet openbaren, kunnen aan de dag
treden onder invloed van de intensieve
lichamelijke bezigheid, die aan sport»
beoefening is verbonden. Onderzoekin»
gen door bureau's voor medische sport»
keuring hebben inderdaad aangetoond,
dat gevallen van deze aard zich voor»
doen.
Ook in verband met het meer en meer
inburgeren van de lichamelijke oefening
in ondernemingen en bedrijven en van
de bedrijfssport, is het van belang de
aandacht op het nut van medische
keuring te vestigen.

Het oudste instituut voor medische
sportkeuring is dat te Wenen, waar de
artsen Deutsch en Kauf reeds in 1924
op ruime schaal onderzoek instelden
naar de toestand van de vitale organen
.van honderden sportbeoefenaars. Meer
in het bijzonder onderzochten zij nart
en longen van amateur» en beroepswiel»
renners, van skilópers, alpinisten, voet»
ballers, turners, athleten e.a. De gevon»
den resujtaten gaven aanleiding tot het
rangschikken van de verschillende
sporten naar verhouding van de inspan»
ning, welke daarbij aan het hart wordt
opgelegd. De alpensport, het skilopen
en het wielrennen kwamen daarbij
boven aan de lijst, terwijl b.v. het turnen

een lagere plaats op de ranglijst ver»
kreeg. Dit betekent natuurlijk niet, dat
turnen geen krachtsinspanning vereist,
maar wel, dat het beoefenen er van
geen maximale eisen aan het hart stelt,
als bij reeds genoemde vormen van
sport en oefening.
Belangrijk waren eveneens de ervarin»
gen, die de medici van het Weense
instituut opdeden t.a.v. het z.g. „sport»
hart". Zoals bekend is, bestaat o.a. bij
wielrenners enige hartvergroting. Bij het
röntgenologisch onderzoek van deze
sportslieden kwam vast te staan, dat de
vergroting van het hart gepaard ging
met een evenredige vergroting van de
gehele borstinhoud. Uit dit enigszins
geruststellende verschijnsel volgt natuur»
lijk nog niet, dat de inspanning zonder
enig nadeel is voor de gezondheid, en
dat b.v. op de duur geen gevolgen van
schadelijke aard zullen te voorschijn
treden.
Ook in ons land wekten de onder»
zoekingen van het Weense instituut be»
langstelling bij medici en paedagogen en
zij droegen bij tot het in het leven

roepen van een aantal bureau's voor
medische sportkeuring. Het eerste hier»
van in ons land werd te 's=Gravenhage
opgericht. Thans zijn in Nederland
ongeveer 50 bureau's werkzaam, voor
het merendeel verenigd in de Federatie
van Bureau's voor Med. Sportkeuring.
Van belang is de wijze, waarop de indi»
viduele sportbeoefenaars en de sport»
organisaties hebben gereageerd op de
propaganda, welke uitging van de keu»
ringsbureau's en van de voorstanders
van goed geleide lichamelijke volks»
opvoeding. Het resultaat kan niet tot
tevredenheid stemmen. In het algemeen .
moet een zekere mate van passiviteit
der sportwereld worden geconstateerd.
In sommige gevallen ook vrees van
sportbeoefenaars om voor hun sport
ongeschikt te worden bevonden. Het
onjuiste en onverantwoordelijke van
deze houding spreekt voor zichzelve.
Wie sport wil beoefenen als middel tot
het bevorderen van de gezondheid, be»
hoort eens per jaar een bezoek te
brengen aan een bureau voor medische
sportkeuring.

D E C O E D E A N E C D O T E
Bescheiden wiskundigen
Geen gebied schijnt zó ongeschikt voor
romantische verhalen als het nuchtere
domein van de wiskunde. Maar dat geldt
tenslotte maar h' f oordeel van mensen,
voor wie „integraalrekening" en „vector»
algebra" even afschrikwekkende als on»
vatbare begrippen zijn. Wie leeft in en
door deze wereld van getallen en for»
mules, denkt er anders over. De in 1840
overleden Fransman Poisson sprak zelfs
de gedurfde bewering uit, dat het leven
maar voor twee di gen goed is: om wis»
kunde te studeren en om wiskunde te
onderwijzen. Daarvoor was hij dan ook
zelf een groot wiskundige. En Condorcet
besluit zijn biografie van den beroemden
Duitsen wiskundige Leonhard Euler met
de karakteristieke volzin: „Op 7 Sep»
tember 1783 hield Euler op met rekenen
en met leven."

Stellig is er echter geen wetenschap te
bedenken, die zozeer tot bescheidenheid
en twijfel stemt als juist de „wetenschap
der zekerheden", die men wiskunde
noemt. De Duitse wiskundige Karl
Weierstrass (1815—1897) heeft daarvan
een even leerzaam als vermakelijk ver»
haal gedaan. Toen hij als vijf en twin»
trgjarige jongeman naar Berlijn ging om
er zijn kennis te vermeerderen, waren
er in die stad drie wiskundigen van
grote reputatie. Als de grootste van hen
gold de Zwitser Jacob Steiner, als
tweede prof. Peter Dirichlet en als derde
Martin Ohm. Weierstrass bracht een
bezoek aan Jacob Steiner en nu ontspon
zich de volgende dialoog:
Professor Steiner: „U komt zeker voor»
namelijk naar Berlijn om Martin Ohm te
leren kennen?"

Student Weierstrass: „Nee, ik wilde de
colleges volgen van u en van Dirichlet."
Professor Steiner: „Dan hebt u grutjes
in uw hoofd. Wie grutjes in zijn schedel
heeft, komt naar Dirichlet en naar mij,
de anderen gaan naar Ohm."

Oplossing
Puzz/e nummer 22
De oplossing van onze paardesprohg»
puzzle, verschenen in „Arbeid" van
6 Juni, is, als aangegeven staat, volgens
bijgaande tekening.

Toegekend zijn drie boekprijzen en wel
aan:

L. G. M. J. Goosen, Groen van Prinste»
rerstraat 69, Rotterdam; Hoogendonk,
Heysterbachstraat 9 R, Dordrecht; J. A.
Koning, Spaarndamseweg 6, Haarlem.
De prijswinnaars kunnen een keuze doen
uit een boekenlijstje, dat hun zal wot»
den toegezonden.

(Foto: „Arbeid")

W ie (ren Lic , ,7
Geef iets van u zelf, iets dat u ver-
worven hebt of waaraan u meer of
minder gehecht bent. Breng mij steeds
met liefde, dan treed ik in volle
schoonheid en waarachtig naar voren.
Hoe liefdevoller en dieper uw daad
gesteld wordt, des te meer stijg ik in
waarde
Een kind kan mij wel zeer zuiver
geven, spontaan, hoe klein in onze
ogen de waarde ook is. Juist die spon-
taneïteit, geeft mij de gloed'en kleur,
die weerkaatst wordt in het stralende
kindergezicht.
Een moeder kent mij wel van zeer
nabij. In haar gezin kom. ik onop-
houdelijk naar voren. Bij al haar
moeilijkheden en zorgen, speel ik vaak
een grote rol en de keuze is dikwijls
20 heel moeilijk. De keuze om 'gemak-
kelijker te leven of iets van zichzelf
te geven. BiJ7ia steeds kiest de moeder
mij en nooit heeft ze er spijt van, al
word ik door de andere partij niet

gewaardeerd of althans niet in de
mate, die moeder verwacht.
Ook van den man word ik gevraagd.
Hij beredeneert mij meer dan de vrouw.
Toch mag hij zich niet aan mij ont-
trekken vooral niet in 't gezin.
Het begint al, zodra twee jonge men-
sen een huwelijk aangaan. Er wordt
van hen gevraagd, dat ze zich bepaalde
dingen ontzeggen, die ze vóór hun hu-
welijk genoten. Ze hadden ieder hun
genoegens en nu zien ze zich genood-
zaakt om een gedeelte acHfprwege te
laten. Dat moeten ze niet mokkend
doen, maar in blijdschap en met de
overtuiging, dat ze er iets rijkers voor
terug ontvangen.
Zodra een huwelijk gezegend wordt
met kinderen, kom ik veelvuldiger
voor Toch zullen de ouders mij gaarne
in ruil geven voor de vreugde en 't
geluk, dat de kinderzegen schenkt.
In de x-, .,i'nleving word ik voortdu-
rend var, u gevraagd. Geef mij dan

eveneens spontaan en weet, dat ik
licht kan brengen in gezinnen, waar
armoe heerst en kommer de mensen
kwelt. Hoe meer ik gegeven word,
des te beter kan ik helpen en u hebt
de heerlijke voldoening het eerste en
voornaamste gebod van naastenliefde
na te komen.
U moet mij nooit nastreven, om er
dank of waardering voor te behalen.
Dan komt u bedrogen uit en zult u
zich verongelijkt voelen.
De primitiefste volleen kenden mij
reeds en gebruikten mij om de goden
gunstig te stemmen. Soms diende ik
uitsluitend als dank voor de weldaden,
die de gelovigen van hun God ontvin-
gen. Nog steeds dien ik als bewijs van
dank, doch niet alleen op godsdienstig
terrein ook in de samenleving wordt
ik dagelijks gevraagd en gebracht.
Ik ben offer.
Weinigen behoeven een offer te bren-
gen als de klerk van een import-firma,
die zich genoodzaakt zag, een harer
bedienden -te ontslaan.
Twee betrekkelijk jonge mensen kwa-
men hiervoor in aanmerking. Een ge-

huwde en een ongehuwde. De gehuwde
bediende was slechts enkele jaren bij
de firma werkzaam, terwijl de ander
daarentegen meer dan zes dienstjaren
had.
Hij was 't, die de directie voorstelde
om den gehuwden collega niet te ont-
slaan en in de plaats daarvan hem
eervol ontslag te verlenen.
De directie vond het aanbod sympa-
thiek en door het aa?idringen van den
ongetrouwden bediende kreeg deze 't
gevraagde ontslag. Hier kon deze ge-
schiedenis eindelijk eindigen, maar 't
is misschien wet goed u te vertellen,
dat het offer weerklank vond. De di-
rectie spande zich in, om den jon-
geman elders een plaatsje te verschaf-
fen. Na drie maanden slaagde ze daar-
in Deze jongeman bracht een groot
offer Van u wordt wellicht een klein
gevraagd, waarmee u toch een ander
mens gelukkig zoudt kunnen maken.
Onverschillig of dat nu uw vrouw, uw
moeder, een vriend of een buurman
is. Kunt u één van hen niet met enige
opoffering een genoegen doen? Be-
denk er u eens op!



WEGGEBRUIKERS
komt tot bezinning / . . .

BIJ DE FOTO'S:

l, 2, 4 en 6. Hoe het niet moet. Verkeers-
sondaren in actie.

3: Verkeersonderwijs in de school,

S: Onder beproefde leiding wordt buiten
practisch Verkeersonderwijs gegeven.

(Foto's: „Arbeid")

Er- gaapt een ontzettende klove
tussen

Vreugde en Verkeer!
aldus de secretaris van het Ver:
bond van Verenigingen voor Vei>
lig Verkeer.

E r. is alle aanleiding om eens de ge*
dachten te bepalen bij het vraagstuk

der verkeersveiligheid, of misschien
beter nog uitgedrukt bij dat der ver*
keersonveiligheid. Want van een veilig

verkeer kan op het ogenblik nog geen
sprake zijn, gelet op het enorm aantal
verkeersongevallen, waarmede jaarlijks
de verkeersbalans wordt belast.
\fie — zoals wij — de statistieken
nauwlettend gadeslaat en daarbij stuit
op cijfers als b.v. circa 45.000 verkeers*
ongevallen en 700 a 800 doden — per
jaar, wel te verstaan! —, die moet met
den secretaris van het Verbond van
Verenigingen voor Veilig Verkeer wel
tot de onaangename overtuiging komen,
dat er inderdaad tussen „Vreugde en
Verkeer" een ontzettende klove gaapt,

een diepe afgrond, waaruit de doordrin*
gende kreet opstijgt:

„Weggebruikers,komt tot bezinning!"
Doch werkelijke, vruchtbare bezinning
op het vraagstuk der verkeersveiligheid
moet leiden tot een stilstaan bij de oor*
zaken der" verkeersongevallen allereerst
en daarna tot overdenking van de mie!'
delen ter bestrijding. Wij vonden den
secretaris van het Verbond van Vercni'
gingen voor Veilig Verkeer, den heer
C. J. van Wijngaarden van Rees, bereid,
ons hierbij van voorlichting te dienen.

W/e veroorzaakt

Verkeersongevallen ?
Verkeersongevallen worden in de meeste
gevallen — aldus de heer Van Wijn*
gaarden van Rees — veroorzaakt door
de weggebruikers zelve. Het is de weg*
gebruiker, die de veiligheid in gevaar
brengt, tegenwerkt en daarbij zichzelf
en anderen aan grote gevaren blootstelt.
Op verkeersgebied is de mens een grote
en hardnekkige zondaar. Vroeger was
het de jeugd, heden ten dage gaan alle
leeftijden meedogenloos te werk.
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KriLiden uit eigen. tuin.

M isschien gaan sommige mensen
mij voor ouderwets verslijten,

want wie schrijft er nu tegenwoordig
nog over het kweken van kruiden in
eigen tuin? Ouderwets is het kweken
Van kruiden zeer zeker, daar heeft
men gelijk in, immers onze voorouders
hielden er zich in de middeleeuwen
druk mee bezig en er was toen bijna
geen grote buitenplaats, of men trof
een gedeelte aan, dat als kruidentuin
was ingericht. -Ook in de klooster-
tuinen hield men zich bezig met het
kweken van kruiden, waar echter meer
geneeskruiden gekweekt werden.
Oï het nu de moeite waard is, om
in eigen tuin kruiden te kweken?
Zeker, op.het ogenblik is dat wel het
geval, immers vele kruiden, die men
anders uit de Oost kreeg, mist men nu
geheel of gedeeltelijk, zodat het zeker
zaak is, naar iets om te zien, dat deze
kruiden zou kunnen vervangen.

Kan men in elke tuin kruiden kwe-
ken? Neen. dat gaat niet. Zo'n tuintje
moet aan bepaalde eisen voldoen. In-
dien men niet over voldoende ruimte

. beschikt, behoeft men er niet aan te
beginnen. Ook aan de bodem stellen
de kruiden bepaalde eisen, doch daar-

. aan kan men gemakkelijk voldoen.
Met één ding moet men echter zeer
zeker rekening houden, kruiden moe-
ten in de volle zon groeien, ze gedijen
wel in de schaduw, doch daar gaat de
heerlijke geur verloren, waar het juist
bij de meeste kruiden om te doen is.
Lucht, licht, zon en ruimte, dat zijn
een paar factoren, die men bij het
kweken van kruiden niet verwaar-
lozen mag, daarom behoeft men er in
een stadstuintje, dat van alle kanten
door huizen is. ingesloten, niet veel
heil van te verwachten.
Heeft men een bloementuin achter het
huis, of een gedeelte, dat men als
groententuin heeft ingericht, dan kan
men daarvan heel goed een stukje be-
nutten voor het kweken van kruiden.
Natuurlijk moet men voor een diepe
grondbewerking zorgen. Ook de be-
mesting is van veel belang; men moet

Salie

er rekening mee houden, dat men van
de meeste kruiden de bladeren nodig
heeft, hoe meer bladeren er dus aan
de planten komen, des te meer kan
men ook oogsten. Om veel bladeren te
krijgen, moet men met stikstof mes-
ten, hetgeen men het best bereikt door
stalmest te gebruiken.
Dille wordt gebruikt voor het inmaken
van komkommers, augurken en zuur-
kool. Men moet er dan de groene, on-
rijpe zaadkroontjes van gebruiken. De
blaadjes geven een van de lekkerste
toekruiden bij sla en opinazie, de
jonge stengels kan men bezigen voor
het bereiden van vissausen.

Salie treft men niet zo veel meer
aan, dat is wel jammer. Het is een
overblijvende plant, die men in het
najaar kan aanplanten. Salie wordt
gebruikt voor de bekende saliemelk on
kan nu gebruikt worden in de plaats
van koffie of thee. De blaadjes kun-
nen ook dienen als toekruid bij soepen
en sausen 'en ook voor vleesgerechten.
Salie treft men niet zo veel meer
Bonenkruid kan men nu nog heel
goed in de tuin uitzaaien, men' heeft

Lepelblad

er niet zo veel van nodig. Het wordt
gebruikt als toekruid bij de tuin-
bonen. Voor het inmaken van augur-
ken kan men het ook gebruiken. De
juiste zaAitijd is nu aangebroken.
Van Bijvoet geven de toppen van de
bloemstengels (geplukt voordat de
bloemen zich openen), na gedroogd te
zijn, een heerlijke smaak aan wild.
Lepelblad is een tweejarige plant, die
nu uitgezaaid kan worden, het vol-
gend jaar kan- men de bladeren ge-
bruiken. De smaak is scherp, enigszins
mosterdachtig. Ze wordt als toekruid
bij sla, soepen en sausen gebruikt.
Rozemarijn is een overblijvende plant,
die in de winter in een koele, lichte
kamer in potten overgehouden kan
worden. Men kan er nu in' pot ge-
kweekte plantjes van bestellen. De
sterk geurende bladeren en stengels
worden gebruikt in soepen en sausen
en ook bij het braden van, vlees, voor-
al schapenvlees.
Lavendel is ook een overblijvende
plant, die het meest voor de aange-
name geur gekweekt wordt. Men kan
er • nu in potten gekweekte plantjes

Dille Foto's Turkenburg

van bestellen. In de volle grond uit-
geplantv blijven ze de winter heel goed
over. Peterselie kan in geen tuin ge-
mist worden, ook deze groente kan
men vaak aan de groentenkar niet
krijgen. Men kan nu gewoon op
rijtjes uitzaaien en men behoeft er
niet zo veel van te zaaien, daar men
het kruid meermalen in de zomer kan
afsnijden. Aan tien gram heeft men
voor een normaal gezin van vier per-
sonen al genoeg.
Knolselderie heeft men ook nodig.
Deze dient eerst in een warme bak te
worden uitgezaaid. Daarom kunnen
liefhebbers nu' beter planten bij een
kweker kopen. Knolselderie moet men
een weinig in een kuiltje planten,
daar ze. vooral als ze jong zijn, heel
gauw last van de droogte hebben.
Verder in de zomer raken deze kuil-
tjes met schoffelen van zelf wel weer
dicht. Tegen dat het gaat vriezen moet
men de knollen uit de grond rooien en
ze op een vorst vrije plaats, bijvoor-
beeld in een kelder, in wit zand be-
waren, men kan er dan de gehele win-
ter van genieten. »

e mens is onnadenkend, gemakzuchtig,
eelziek als een kind, blind voor het

gevaar.
A i

's voetganger wandelt hij op wegen,
^ voor het snelverkeer zijn bestemd,
Wtt verkeerd uit of helemaal niet, be»
andelt een kruispunt of het een ydil»

'Sc'i bospaadje gold, steekt blindelings
! rijweg over, maakt dikwijls hals»
ekende toeren om in of uit een r i jden»

,e tram of autobus te komen.
's wielrijder veroorlooft hij zich han»

'e' 'ngcn, welke hem dikwijls in botsing
''cngen met het overige verkeer. Hij
'etst op de rijweg, terwijl daarnaast een
2l''S ri jwielpad speciaal voor hem met

i!P*e kosten is aangelegd, hij verzuimt,
J verandering van richting, tijdig en

.'J'delijk het vereiste teken te geven.
's bestuurder van een motorrijtuig stort
!| zich in adembenemende avonturen,
"svvijls met terzijdestelling" 'van alles,

nog maar enigszins aan verkeersop»
g doet denken. Links door de

ten rijden, snijden, geen signalen
vcn, verkeerd uitwijken, geen voorrang

jpVen, zich te buiten gaan aan alcohol
x° zou men kunnen doorgaan.
ir een lichtzinniger schepsel denkbaar
' de moderne verkeersmens, die op«c

(-11

De

Onverantwoordelijke wijze het leven
iet geluk van zichzelf en anderen op
sPel zet?

moderne weggebruiker heeft één
gebrek, n.l. gemis aan tucht. Dit
*art zich in zijn gedrag op de weg.

^. J vindt het doorgaans niet nodig om
^. " aan de regels van de weg te storen,

't het zelfs kleinzieilg, als een agent
2j . Politie hem deswege bekeurt, voelt
^ ' verongelijkt, als hij tot de orde
ljejT geroepen.
gek 'S ^t Sebrek aan tucht bij den weg»
vei,

ru'ker, dat ons de vreugde van een
'S verkeer doet derven.

' ter bestrijding van de

an nroe6eó den heer Van Wijngaarden
e
 es: Welke middelen worden aan»

iï\ t"0' om ^et aantal ,verkeersongeval»
e verminderen? Zijn antwoord was:

Op technisch gebied is in de laatste
jaren veel gedaan om de veiligheid van
ons verkeersnet te verhogen. Aanleg van
nieuwe wegen met vrijliggende rijwiel»
paden, verbetering van bestaande ver»
bindingen door verharding en verbreding
van het wegdek, wegnemen van boch»
ten, opruimen van obstakels, moderni»
sering van de verlichting, automatische
flikkerlichtinstallaties bij onbewaakte
openbare overwegen, ziehier een aantal
overheidsmaatregelen in het belang van
de verkeersveiligheid. Echter, het meest
volmaakte wegennet, de meest ideale
verkeerswetgeving, de meest voortref»
felijke verkeersregeling en het meest ui.t»
gebreide politietoezicht zullen groten»
deels in gebreke blijven, indien niet het
denkend en handelend element van het
verkeer, de weggebruiker, zich zedelijk
verplicht acht ook van zijn kant de volle
medewerking te verlenen. Maar hieraan
ontbreekt nog veel, zo niet alles.
Wat nodig is en met alle kracht moet
•worden bevorderd is de verkeersopvoes
ding van ons volk, het aankweken van
die eigenschappen, welke den wegge»
bruiker stempelen tot een „verkeersgei
meenschapsmens" in de meest ideale zin
des woords. Niet dus de blote kennis
van de verkeersregels zonder meer, doch'
de opvoeding tot een gedisciplineerd, be»
schaafd en tactvol weggebruiker.
Deze taak heeft het Verbond van Ver*
enigingen voor Veilig Verkeer, in samen»
werking met de plaatselijke afdelingen,
op zich genomen in de overtuiging, dat
het daarmede een volksbelang van de
eerste orde dient.
Wij stelden den secretaris van het Ver»
bond de vraag: Als ge in uw verkeers»
opvoeding het gehele volk wilt betrek»
ken, waar is dan het begin en waar het
einde?
Het antwoord was:
Er is geen einde, slechts een begin: de
jeugd! Op de jeugd is de hoop geves»
tigd voor een toekomstig veilig verkeer.
Deze overtuiging heeft er toe geleid, dat
het Verbond van Verenigingen voor
Veilig Verkeer zich in de eerste plaats
heeft opgeworpen als verkeersopvoeder
van de jeugd. Het eerste, wat voor de

hand ligt, is het bevorderen van het
verkeersonderwijs op alle scholen.

Geregeld, systèmatisck, verkeers-

onderwijs

Het Verbond van Verenigingen voor
Veilig Verkeer werkt dit krachtig in de
hand. bijgestaan door de plaatselijke
verenigingen voor Veilig Verkeer. Spe»
ciaal voor het onderwijzend personeel
is een „Leidraad voor het Verkeersom
derwijs" uitgegeven, zodat een onder»
wijzer niet met de handen in het haar
behoeft te zitten, doch precies kan we»
ten welke stof hij met de klas zal be»
handelen. Met deze leidraad heeft het
Verbond het onderwijzend personeel ten
zeerste aan zich verplicht. Reeds wordt
het boek op honderden en honderden
scholen geraadpleegd en werkt het 't
doeltreffend geven van verkeersonder»
wijs in de hand. Waar mogelijk worden
in samenwerking met do, plaatselijke ver»
enigingen voor Veilig Verkeer en andere
instanties speciale instructiecursussen ge»
houden, welke aan het schoolpersoneel
de gelegenheid bieden zich onder des»
kundige leiding in de materie in te wer»
ken. Helaas zijn er in ons vaderland nog
talrijke scholen, waar het verkeersonder»
wijs onbekend is. Wat hierdoor aan de
kinderen wordt onthouden, ook voor
hun later leven, is niet gering te achten.
Wij hebben echter het vertrouwen, dat
mettertijd het verkeersonderwijs op alle
scholen verplicht zul zijn — in sommige
gemeenten is dit reeds lang het geval -
en vanzelfsprekend zal het Verbond
gaarne alle medewerking verlenen. Geen
onderwijzer, geen jeugdleider klopt te»
vergeefs aan om raad, leiding en voor»
lichting bij het centraal bureau van het
Verbond' van Verenigingen voor Veilig
Verkeer te Utrecht.
Verplicht verkeersonderwijs is ook finan»
cieel heel goed door te voeren. In tegen»
stelling met gymnastiek» en zxvemonder»
richt vereist het geen bijzondere voor»
zieningen aan ruimte, enz. Ook het be»
drag aan leermiddelen vormt geen be»
langrijke -hinderpaal. Vraagt men nu, of
de kinderen, die geregeld schoolver»

keersonderwijs hebben genoten, ook in
de gelegenheid.worden gesteld om op de
een of andere wijze een proeve van be»
kwaamheid of te leggen — en die vraag
ligt in deze tijd van actes en diploma's
voor de hand! —, dan kunnen wij dit
bevestigend beantwoorden.
Tienduizenden kinderen zijn reeds in
het bezit van het diploma van Veilig
Verkeer, het mooie, gouden getuigschrift.
Al deze kinderen hebben de belofte
moeten afleggen, dat zij zich steeds aan
de regels van het verkeer zullen houden,
zich op de weg beschaafd zullen gedra»
gen eii door hun gedisciplineerd gedrag
zullen medewerken aan de bevordering
van een veilig verkeer. '
Of ze dus feilloos zijn? Dat niet, ze
laten heus nog wel eens een steek vallen,
doch het is mijn overtuiging — aldus de
secretaris van het Verbond van Vereni»
gingen voor Veilig Verkeer —, dat kin»
deren, die reeds van jongsaf goed ver»
keersonderwijs hebben genoten, een deug»
delijke verkeersopvoeding hebben gehad,
een minder groot gevaar vormen op de
weg dan hun makkers en vriendinnen,
die wat dit betreft als het ware in 't
wilde weg zijn grootgebracht. Dat is —
dunkt mij — moeilijk voor bestrijding
vatbaar.
En tenslotte -— aldus vroegen wij den
heer Van Wijngaarden van Rees — de
oudere generaties? Oo,k deze worden
niet verwaarloosd, zo zeide hij. Lande»
lijke verkeersdagen, remmen: en licht*
controles voor wielrijders, verspreiding
van verkeerscouranten, folders, popu»
laire ge'schrifien e.d. betrekken de ge»
hele verkeersgemeenschap in de propa»
ganda voor veilig verkeer.
Doch wat het zwaarste is, moet het
zwaarste wegen, en dat is naar mijn
stellige overtuiging — aldus de secretaris
— de verkeersopvoeding van de Neder>
landse jeugd.

Nog gaapt er een ontzettende klove tus»
sen Vreugde en Verkeer. De wekroep
klinkt: Weggebruikers komt M bezin:
ning! Neemt de verkeersregelen in acht.
Ze zijn gemaakt óók'voor uw eigen vei»
ligheid.



Dam-rubriek
Dam kalen op de goede ruit
'l Is werkelijk geen zeldzaamheid, als een
goed gespeelde partij op het laatste ogen-
blik nog wordt bedorven. Er zijn spe ers,
die de opening en het middenspeJ behoor-
lijk weten te behandelen, maar in net
eindspel fouten maken. Er zijn er ook. die
in het eindspel heel wat presteren, als...
zij zover komen, want het voorgaande
spelgedeelte is nu eenmaal hun zwakte.
Het eindspel vereist gewoonlijk een andere
behandeling dan het middenspel. Soms
moet men hierin een bepaald systeem
volgen, soms ook is het een zaak van be-
rekening, maar dan een berekening, die
v/eer iets aparts heeft, want nu speelt de
dam een rol.
De volgende stelling, die enige jaren ge-
leden in een wedstrijd is voorgekomen,
zal voor vele spelers leerzaam zijn, omdat
er uit blijkt, hoe een dam met de schijven
kan samenwerken.

Zwart

Wit

Zwart: drie schijven op 28, 29 en 36.
Wit: drie schijven op 7, 37 en 38.

Dt moeilijkheid in zo'n geval is, dat er
verschillende zetten zijn, die allemaal be-
rekend moeten worden. Als wit bijvoor-
beeld op veld l dam haalt, is er een moge-
lijkheid, dat hij de partij wint, maar ook
dat het spel remise wordt. Dat hangt ge-
heel van zwart af.
Wij spelen nu eens voor wit 7—-1. Als
zwart 28—33 speelt, volgt wit l x 45, zwart
3Sx31, maar nu wit 45—23 met winst
voor wit. Maar na wit 7—l kan zwart
remise maken (op meer dan één manier),
o.a. door zwart 29—33, wit 38 x 29, zwart
28—32, wit 37x28, zwart 36—41. Hierna
kan wit nog op een „aardigheidje" spelen
met 29—23, maar zwart laat dan 41—47
volgen en niet 41—46, want dan zou wit
niet 23—18 winnen.
De beginzet 7—1 voor wit bevredigt dus
Biet, want hierna ligt het geheel aan
«wart, hoe de partij zal eindigen. En
natuurlijk houdt wit de kansen liever in
eigen hand. Hij zal willen winnen, onver-
schillig hoe zwart ook tegenspeelt.
We beginnen nu voor'wit met 7—2. Er
zijn dan heel wat zetten '.oor zwart, die
hieronder behandeld worden.

Ie. Zwart 29—34. Dan wit 7—11. Op zwart
28—32 slaat wi,t nu eenvoudig met 38 x 27
en zwart loopt vast. Ook kan zwart nog
30>—41 "spelen. Dan wit 11x25, zwart
41 x 43 en wit 25 x 48 met winst.

2e. Zwart 28—33. Dan wit 37—31 en (on-
verschillig hoe zwart slaat) steeds wit
2—16 en naar veld 47 slaan. Het over-
blijvende zwarte stuk op 29 zal dan de
damlijn niet kunnen bereiken.

3e. Zwart 36—41, wit 37x46, zwart 28—
33, wit 2—24 en zwart is steeds verloren.

4e Zwart 28—32. Dan wit 38x27, zwart
29—33, wit 2—30, zwart 33—38, wit 30—48,
zwart 38—42, wit 48—25, zwart 42 x 22, wit
25—14 met winst.

5e. Zwart 29—33, wit 88x29, zwart 28—
32, wit 37x28, zwart 36—41.

Dit spelverloop lijkt nu heel veel op het-
geen we het eerst hebben behandeld. Maar
nu komt ook uit, waarom wit op veld 2
moet dam halen en niet op 1. Want nu
de dam op 2 staat, San wit heel sterk
28—23 spelen. Zwart heeft dan twee zet-
ten, maar is steeds verloren. Op zwart
41—46 speelt wit 2—19 en oij de volgende
zet 19—5. Speelt zwart niet 41—46, maar
41—47, dan wit 23—19. eveneens met winst.
I'i dit eindspel komt het dus geheel op de
eerste zet aan.

De vraagstukken van deze week
In afwachting van de uitslag van onze
„vierweekse". volgt thans m beide klassen
weer een 'tweetal problemen, die een wed-
strijd vormen.
lu klasse A is no. 11 een atwikkeling met
\ananten van C. Blankenaar. No. 12 is.

B

uit het orgaan van de Prov. Gron. Dam-
bonö en van J. Scheyen te Heerlen. Het
aardige van dit vraagstuk is de eindstand,
waarin men moet aangeven, waarom het
spel voor wit gewonnen is Want daar
di aait het hele probleem om. Aan het slot"
is er dan ook maar één winnende voort-
zetting voor wit.

KLASSE A.

No. 11.

Zwart

Wit
Zwart: drie schijven op 10, 38 en 45. Dam
op 1.
Wit: vier schijven op 20, 34, 35 en 39. Dam
op 3.

No. 12.

Zwart

Wit
Zwart: acht schijven op 8, 9, 10, 18, 19,
24, 35 en 40.
Wit: acht schijven op 25, 28, 31, 33, 38,
41, 44 en 50.

Voor beide vraagstukken geldt: „Wit be-
gint en wint". In no. 12 het gehele ver-
loop aangeven.

KLASSE B.
No. 11.

Zwart

Wit

Zwart: tien schijven op 8, 11, 12, 13, 14,
17, 18, 19, 23 en 24.
Wit: tien schijven op 27, 28, 31, 32, 33, 36,
3d, 39, 44 en 48.

No. 12.

Zwart

Wit
Zwart: schijf op 33..
Wit: drie schijven op 10, 35 en 40.

Oplossingen worden ingewacht tot uiter-
lijt 14 Juli. Adresseren; Redactie Week-
blad „Arbeid", Postbus 100 Amsterdam.

Bij adres duidelijk: „Damrubriek" ver-
nielden.

V O O R D E V R O U W E N

f Wat de pot schaft J

Ons rijst-rantsoen

Ons rijstrantsoen wordt ons de laat*
ste tijd enigszins ruimer toegemeten

met de klaarblijkelijke bedoeling, dat we
rijst nu en dan laten inspringen voor
aardappelen.
Wat voedingswaarde betreft, kan dat
uitstekend: millioenen mensen, die nooit
van aardappelen hebben gehoord — we
denken daarbij "niet alleen aan onze In»
dische koloniën, maar aan de gehele sub»
tropische luchtstreek — beschouwen de
rijst als hun voornaamste voedingsmid»
del. Ze vinden er het eiwit en de kool*
hydraten in, die de bewoners van meer
noordelijk gelegen streken aan aardap»
pelen en aan brood ontlenen.
Uit een voedjngsoogpunt bekeken geeft
dus een middagmaal met rijst ons geen
slechtere kansen dan een middagmaal
met aardappelen; uit een oogpunt van
smaak echter zal in het Nederlandse
gezin de rijst niet tegen de aardappel
opwegen. Voor een groot deel is dit toe
te schrijven aan gewoonte. Wie van zijn
jeugd af elke dag aardappelen op tafel
heeft zien verschijnen, die voelt iets
vreemds in de raad, om zijn groente te
gaan eten met rijst in plaats van met
aardappelen en dit wel des te meer, als
hij rijst tot nu toe niet anders heeft ge»
kend dan als nagerecht in de vorm b.v.
van rijstebrei, van „droge" rijst met
boter en suiker, van rijst met appelen,
rijst met rabarber of .rijst met bessensap.
Het wil er dan niet goed bij ons in, dat
diezelfde rijst goed zal smaken met jus,
met vlees of met groente.
Maar er is nog een ander struikelblok.
Om werkelijk smakelijk te zijn in deze
samenvoeging met „hartige" spijzen,
moet de rijst vooral niet pappig worden
gekookt: de korrels moeten gaar zijn,
maar ze mogen niet zijn uitgedijd tot
een weke, aan elkaar klevende massa.
En als ik 't nu maar ronduit mag zeg»
gen: rijst koken op die manier, mooie
„Indisch droge" rijst, behoort niet be»
paald tot de sterke punten van de Ne»
derlandse huisvrouw. Juist gaar genoeg
om niet samen te kleven... . dat punt
bereiken onze rijstkorrels gewoonlijk
slechts zelden en als het gebeurt, dan is
't nog vaak „bij toeval"!
Dat toeval buiten te sluiten en van de
in water gaar gekookte rijst een gerecht
te maken, dat altijd onberispelijk op
tafel komt, is de bedoeling van dit w*»
kelijkse keukenpraatje.
„Een goed begin" is ook in dit geval
„het halve werk". •
Onder dat begin versta ik in de eerste
plaats het wassen, dat niet enkel uit een
zindelijkheidsoogpunt gebeurt, maar
waarvan we. verwachten, dat het in de
fabriek aangebrachte kleverige buiten?
'laagje van de korrels erdoor wordt ver»
wijderd. Eenvoudig overgieten met water
is daarvoor geen afdoende methode, ook
niet de vaak toegepaste manier van de
rijst in een zeef of vergiet onder de
kraan te houden; nopdzakelijk is, dat
de korrels flink „dóór de handen" ge»
wassen worden, zodat het buitehlaagje
er als het ware wordt afgeschuurd. Pas
als het telkens opnieuw ververste water
helder blijft, mag de bewerking als af»
gelopen worden beschouwd.
Dan volgt de tweede maatregel: het op»
zetten met de benodigde hoeveelheid
water. Hoeveel water?
Zo algemeen mogelijk uitgedrukt, zou»
de'n we kunnen zeggen: zoveel water als
de korrels bepaald nodig hebben om het
inwendig zetmeel juist genoeg te doen
zweUen, zonder dat ze dus uit elkaar
koken.
Enigszins zal daarom de hoeveelheid
water afhangen van de soort rijst; veel
sterker echter speelt de wijze van berei»
ding er een rol bij en wel hoofdzakelijk
het fe i t of er tijdens de bereiding veel
of • weinig kans op verdamping bestaat.
Stel b.v. 't geval, dat we de rijst hard
laten koken en daarnaast 't geval, dat
we in de pan ternauwernood beweging
zien. in het eerste voorbeeld zal de rijst
veel eerder droog zijn dan in het twee»

de — en in het laatste geval zou büf!"
volg meer water nodig zijn om de k°
reis toch gaar te maken.
De gevolgtrekking is: kook rijst liefst Z
zacht mogelijk, want dan kunt ge vee,
zekerder zijn omtrent de hoeveelh6'
water, die aan de korrels ten goe

komt; ge geeft dan aan de korrels m**
juist zoveel als ze „voor eigen gebrul*
(n.l. voor h^t gaar worden) nodig heb-
ben en ge hebt met een extra»toeg'
voor verdamping weinig rekening
houden.
Konden we aan de korrels precies t°
meten wat ze aan vocht gebruiken e'
de kans op verdampen geheel uitschak6^
len, dan zou de ideaal»toestand zijn "'
reikt en konden we steeds rijst ve

wachten, die in dezelfde conditie °'
tafel komt, niet de éne dag pappig e'
de andere dag droog.... misschien z6"
ongaar.
Zo'n ideaal*toestand is te bereiken; hee

gemakkelijk zelfs en bovendien nog ̂
voordeel voor de huisvrouw die op
gebruik van gas is aangewezen.
We roepen de hooikist te hulp of — *?
op hetzelfde neerkomt — een stapelO'
kranten.
Op elk kopje rijst rekenen we twe
kopjes kokend water en we kiezen onZ
pan zó, dat ze met die rijst en dat wate'

•beid")(Foto: „Ar

tot slechts een paar vingers onder of
rarid is gevuld: een te weinig gevuld^
pan wordt oorzaak van mislukking. oK*
dat de inhoud dan sneller zal afkoel®"'
We laten water en rijst in de goed ée'
sloten pan 5 minuten zachtjes, maar of
afgebroken doorkoken. In die tijd zorgefl

we, dat de hooikist gereed staat of da*
een tiental uitgevouwen kranten kruis6*
lings over elkaar worden gelegd met ee"
„kussentje" van een paar gefrommeld6

kranten in het midden. We zetten &e

pan vlug in de kist en sluiten die ft1'
middellijk: of wel, we zetten de pan °P
het kussentje, en wikkelen er vel voO1

vel de kranten omheen, terwijl we &&
laatste krant er overheen slaan en z"
naar onderen vouwen, dat de pan er °f
rust en dat dus ons pakje netjes glad l3

Nu blijft de pan minstens l uur in£e'
pakt staan. In die tijd wordt de wartn*e

voldoende bewaard om de rijstkorrfil8

gaar te maken; uit elkaar koken van "
korrels is uitgesloten, immers er is m»3'
juist voldoende water om het zetme6

gaar te maken en buitensporig uitdij60

is dus onmogelijk. Daarenboven....
lies van rijst door aanzetten

*• • • • .1
- ik **.

nog niet eens spreken van aanbrandt"
— kan niet vóórkomen en de pan is l(

een ogenblikje- schoongewassen, wS"
zelfs aankleven van de korrels kof
haast niet voor. >
Inderdaad, alle getob met rijst=koken 'j
hiermee uit en een grote zekerheid kol"
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LOTISICO TREKT
De trekking wordt gehouden In het openbaar onder notarieel toezicht Louise de Colisny straat 2 te 's-Grnvenhage.

Lijsten zijn enkele dagen na d

MAANDAG
7 JULI

KOOPT TIJDIG UW KANS!
BIJ DE BEKENDE

LOTISICO-AGENTSCHAPPEN
Ie trekkins uij de agentschappen gratis verkrijsbaar.

DE VROUW EN DE FISCUS
e belastingambtenaar was in ons
land — wellicht ook in andere

nden. — nooit populair. Dit bleek mede
' de talrijke persiflages, welke om»
rent dezen functionnaris zijn versche»
en- Er kon lange tijd geen revue ten
°nele worden gebracht, dan wel een
•Ul«orist optreden, of de belasting»
*M>tfcnaar werd op de hak genomen.
e grappen waren niet altijd origineel,

Baar we[ waren ze een weerspiegeling
an de grieven, die mpn tegen den fiscus

had. De belastingambtenaar, de ver»
SeiHvoordiger van dezf" r:--us, ge»
'ikte m.nn slechts als kop»van»jut. In

:t har t was men het er over eens, dat
deze man ook maar gestuurd was . . . .

eer>, van den fiscus moesten we in ons

land weinig hebben. Daar waren soms
gegronde, maar ook vaak ongegronde
redenen voor. Ongegrond waren de be»
zwaren van de beter»gesitueerden, die
relatief minder belasting betaalden dan
de arbeiders. De arbeiders haHden er
dus alle reden voor, zich tegen het oude
fiscale stelsel te keren.
De taak van menige huismoeder werd
door dit stelsel verzwaard. Soms weken
lang ging zij gebukt onder de extra
zorgen, doordien de ambtenaar niet
langer uitstel wilde geven. De door aller»
lei vervolgingskosten opgelopen belas»
tingsschuld moest binnen zoveel uur
voldaan zijn of er zou beslag worden
gelegd... . Alleen reeds de komst van
den deurwaarder was voor deze vrouwen

een obsessie en om het dreigende gevaar
af te wenden, werden vaak slechts node
te missen dingen op het laatste ogen»
blik naar de bank van lening gebracht.
Dat de zaken een dergelijk verloop
kregen, lag minder aan de grootte van
het belastingbedrag, dan wel aan de
manier, waarop dit moest worden be»
taald. Het b^lastingbetalen werd steeds
uitgesteld, omdat het geld nodig was
voor andere dingen — dikwijls zelfs voor
het allernoodzakelijkste levensonder»
houd.
De loonbelasting — afgezien van haar
sociale strekking en de voordelen welke
zij inzonderheid de grote gezinnen
bracht — heeft een einde gemaakt aan
deze kwellende zorgen. Zeker, ook nu
moeten de arbeiders belasting betalen,
maar praat men hierover met hun
vrouwen, dan zal men horen, dat zij dit

nieuwe systeem heel wat prettiger
vinden dan de methode, welke werd
afgedankt.

Nu de loonbelasting enige ma;'"-'"" in
werking is geweest, mag met voldoening
worden geconstateerd, dat zij bij de
grote massa ten zeerste wordt gewaar--
deerd. Men heeft zich er helemaal op
ingesteld, dat vader met een behaald
bedrag minder aan loon thuiskomt.
In sommige gevallen waren er nog moei»
lijkheden te overwinnen, omdat behalve
de loonbelasting ook nog een J»el van
de laatste inkomstenbelasting moest
worden betaald. Volgend jaar zal echter
ook die moeilijkheid zijn opgelost, want
dan zijn allen „bij" met betalen.
Weldra zal dus de loonbelasting de
arbeidersvrouw geheel van haar zorg
voor den fiscus hebben bevrijd.

van „Wat de Pot schaft".
n de plaats voor de angstige twijfel of
andaag de rijst goed zal uitvallen of

liet.
u denkt wel aan de twee hoofd»

e- de pan goed vullen;
e' de pan vlug en zonder aarzelen zó

van 't vuur inpakken, zodat bijna
geen warmte verloren gaat onder

^ het overbrengen.
^°e we met deze mooi»korrelige rijst
°ns middagmaal aantrekkelijk maken,
?ullen we de volgende keer bespreken;
* hoop u dan enige recepten "te geven,
016 bij de huisgenoten zeker wel in de
Sn»aak zullen vallen.

Correspondentie
r. M. K, —V. te A. Er heerst over dat

ik van gelatine bij de jambereiding
wat misverstand en u hebt 't geheel

Q het rechte eind als u de raad niet
ertrouwt! Gelatine geeft aan vruchten-

?°es geheel het uiterlijk van jam, maar...
~*öerf werend is'de stof niet; integendeel
61fs, Want op gelatine telen juist alle
'ernen van bederf welig voort.
;t toevoegen van zuiveringzout aan ra-

«rbermoes is niet schadelijk. Wél echter
' er een waarschuwing nodig tegen het

r-bruik van zuiveringzout bij het koken
™i erwten en bonen; zuiveringzout is nl.
615 loogachtige stof, die een vernietigen-
*n invloed heeft op de vitaminesoort die

Wist in peulvruchten voorkomt. In rabar-
6rrrioes wordt het loog geneutraliseerd
?°r het zuur, wat bij het bonen-koken

yjet het geval is.
5eJ^. Th. P—R te A. — Uw opmerking
te u°R '* ogenblik glucosestroop moeilijk
r; krijgen is, moet ik helaas als waar
jsennen. Toen ik het artikeltje schreef,

a ik juist van een zeer bekende krui-
gpiersfirma (die door het. gehele land
Jr^len heeft) een zestal potjes van 500
jT- betrokken: ze stonden hij hem zelfs
t»'- etalage en er kon dus bij mij geen
öejfel bestaan aan de verkrijgbaarheid,

p tooeilijkheid is, dat de artikeltjes voor
^J'.beid" een paar weken yóór het ver-

'"nen van het betreffende nummer
en worden ingezonden -- dat kan

eenmaal bij een krant niet anders!
' de recepten voor jam „daardoor niet
^*ninste waarde hebben", moet ik ont-
"en: ik gaf in het nummer van 13

,_ . n.l. als uitgangspunt de bereiding
gT? Jam met enkel suiker, en de lezeres—
suit zullen ^"S i11 elk geval haar extra-
"'Kerrantsoen voor het beoogde doel kun-

ttid gebruiken — in afwachting van de
jJQ' dat glucosestroop weer toevallig wél
jj 5>e handel zal zijn.

c komt er thans op neer — en dat
t ook voor het nummer van 20 Juni

.lat we in de recepten overal per pond
driekwart^pond kristalsuiker ge-

^en in plaats van het mengsel van
fciJlPOSestroop en kristalsuiker, dat ons

aers aan jam had kunnen helpen.

Helpt elkaar
op kunstzijden. blouse

1 lezeres uit Dieren vraagt ons: Hoe
jij*) 'k inktvlekken uit een witte kunst»
j^C e n blouse krijgen?
j, . v'ekken onderdompelen in melk. Zij
r\ et> dan langzamerhand verbleken.
Uj.arna de melk met lauwwarra water
tu

 ; stof wassen, goed naspoelen en
'Sen doeken drogen.

Het stoppen
van breiwerk
Tekening 1. In de lengte doorstappen.
De draden lopen één op één neer, van
boven naar beneden en van beneden
naar boven. De naald is ingestoken
voor het begin van de volgende draad.
Men stopt beurtelings tussen en in de
steek.
Aan het begin en het eind steekt men
de naald net in, of men met de steek
meegaat. Aan de achterkant van het
werk krijgt men daar dan zo'n dwars-
lusje of steekje.
De draad mag nooit te strak aange-
trokken worden, omdat men bij dun
weefsel dan van die openingetjes
Krijgt en er zó weer een gat in het
werk ontstaat. Dit doorstappen wordt
toegepast als b.v. kousen dunne plek-
ken vertonen en overmazen te bewer-
kelijk is.

Tekening 2. Doorstoppen in de breed-
te. Bij de ene toer neemt men de lin-
kerhelft van de steek op. bij de vol-
gende de rechterhelft. Bovenaan het
voorbeeld ziet men de naald ingesto-
ken voor het omkeren. Bij het eind
van de toer gaat de naald naast de
volgende halve steek m en komt dan
een toer hoger uit, precies boven het
punt, waar de draad ook uit het werk
komt. Nu kan de volgende draad
doorgestopt worden.
Tekening 3. Een gat stoppen.
Voor zuiver werk maakt men het gat
eerst vierkant, net als bij mazen. Men
begint vóór het gat 4 of 5 draden
door te stappen, de draad bij het ke-
ren niet te strak aantrekken.
Dat doorstoppen wordt ook wel op
de achterkant van het werk gedaan.
Bij het gat zorgt men, dat men in de
steek uitkomt, teruggaande komt men
dan tussen de steken.
Zo maakt men de spanning of „sche-
ring." Zijn de losse steken alle door
een draad vastgelegd, dan stopt men
nog evenveel draden door, als aan
het begin.

Nu volgen de dwarsdraden of de „in-
slag."
Op het voorbeeld is de naald inge-
stoken voor de Ie toer, een toer of
wat onder het gat- Die eerste draden
worden precies gemaakt als bij dwars
doorstoppen, ook het omkeren.
Bij de losse steken gekomen neemt
men ook hiervan de Ie helft van de
steek op mét de draad, die tussen de
steken zit. Het is dus net of er tel-
kens 2 draden op de naald zitten, n.l.
l halve steek en l draad.

Dan volgt het stoppen van draden in
het gat. Men stopt dan l op l neer
door de draden, waarbij men aorgt.
dat de draad, die men bij de eerste
toer gelijk met de steekhelft opgeno-
men heeft nu neer komt.
Zijn alle draden m het gat gestopt,
dan volgt weer een toer door de bo-
venste losse steken, waarbij weer één
helft van de steek plus de draad op-
genomen wordt en daarna stopt men
nog een paai- draden boven het gaatje
door. .

.J
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DRA AG G E E N
B R E U K B A N D !

Na vee l Jarige ondervinding Is een
Greukverband-Apparaat gemaakt, hetgeen

alle Breukbezwaren wegneemt.

10 DAGEN OP PROEF l
Wanneer U bij Uw breuklijden bijna alles
zonder succes hebt geprobeerd, aarzel dan niet
van dit aanbod gebruik te maken. Waar alle
andere behandelingen hebben gefaald, hebben
wij de beste resultaten met het Brooks Lucht*
kussen-Apparaat kunnen bereiken. Dit Apparaat
brengt onmiddell i jke verlichting. U kun t zicb
weer bewegen en arbeider als voorheen.

VOOR DF JEUGD

Babbeltje

Foto C. E. Brooks

Het Apparaat wordt nauwkeurig volgens Uw
maat gemaakt — er wordt dus met het indivi-
dueele karakter van Uw breuk rekening gehou-
den. Vandaar de bijzonder gunstige resultaten.
Wij zenden het U met den absoluten waarborg,
dat het U tal voldoen of wij zenden U het geld
terug. Daar het U op 10 dagen proef wordt
toegezonden, hebt u ruimschoots de gelegen-
heid ie beoordeelen of onze belofte waarheid
bevat Schrijf dus nog heden en stuur onder-
staande coupon in, waarop onze geïllustreerde
brochure U gratis wordt toegezonden. Wanneer
L' Ji* gelezen z u l t hebben, zult U de overtui-
ging hebben in Uw eigen belang deze proef-
neming te moeten doen. Vul dus onderstaande
coupon in en post die nog heden,

-— Gratis Informatie-Coupon —
Brooks Breukapparaten Bedrijf
Singel 25 ( 176 ) Amsterdam

Gelieve m(] te zenden, franco per post,
.'n onbedrukte enveloppe; zonder eenige
kosten of verplichtingen mijnerzijds, uw
geïllustreerd boek betreffende Uw Breuk-
verbind-Apparaat, en Uw 10 dagen
gratis proef.

van Oom Niek
M'n beste neven en nichten.
Kennen jullie het schone spreekwoord:
Met de hoed in de hand kom je door het
ganse land? •
„Gauw ovei slaan Oom Niek gaat
aan her preken!" hoor ik een van m'n
teerbeminde neven of nichten al zeggen.
Nee jongens — wacht nu nog even. Ik
herinner me een verhaal van een meneer,
die een man bij zich binnen kreeg, die
z'n pet ophield, toer hij in de kamer was.
Om dien man ertoe te brengen, z'n pet af
te zetten, zei de meneer: „Met de hoed
in de hand kom ie door het ganse land."
Hij dacht, dat de andei z'n petje nu wel
zou afzetten, maar niks hoor. Die man
zei doodkalm: „Met de pet op je test

Naam t _.....

Adrmtt „

r

Ambtenaren en vtist particulier perso-
neel tot maandinkomen ZONDER BORG.

• Wettelijk tarief Vlug en discreet. i
l Inlicht, en arwikk. mondel. of schriftel. l

Rotterdam-C.: Mauritsweg 45;
Amsterdam-C.: Sarphatistraat 36; ,

•s-Gravenlmse: Rivlervischmarkt t.

Het wordt weer fototijd .. J

en hier is ook de bekende

a p. camera
weer

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 Uw zorgen te ver-
geten en nieuwe kracht en ge-
zondheid op te doen.
nu komt óók weer de, mooie

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

speciale aanbieding!

De «ML camera
Een sprlngeamera van prima fabrikaat, eenvoudig van constructie, sierlijk
sebomvd en zeer solide. Uitgerust met het practische scliarniersysteem, dubbele
lens en drievoudige afstandsinstelllng. Een fototoestel, waarmee /elfs de leek

< > i > rotogèbled dadelijk geslaagde kiekjes zal kunnen maken!

Op veier verzoek leveren wij deze
A.P.-camera — mits besteld via
on-x.e winkels en agenten — óók
op betaling in drie maandelijkse
termijnen, waarbij wij ecliter
80 i-ent voor administratie- en
incassokosten in rekening moeten
brengen De prijs wordt in dit
geval dus f 12.30.
Bij elk toestel wordt gratis een
uitvoerige, ROillustreerde gebruiks-
aanwijzing, tevens handleiding
voor het 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

(1150
Maakt nu gebruik van deze

bijzondere aanbieding

Deze gelegenheid komt voor-
lopig niét weer!

B E S T E L B I L J E T
in te leveren in een der A.P.-boekkwinkels, bij een der A.P.-agenten ot'
rechtstreeks bij het Hoofdkantoor der N.V. De Arbeiderspers, Hekel-
veld 15. Amsterdam
Ondergetekende wenst omgaand te ontvangen:
een A.P.-CAMEEA, nieuw model, tegen de spec. prijs van ƒ11.50, contant,
of tegen de prijs van ƒ 12.30 bij betaling in drie maandelijkse termijnen

(ƒ11.50 plus 80 et. voor administratie- en incassokosten).

NAAM:

ADRES:

WOONPLAATS: :
De prijs van ƒ 11.50 resp. ƒ 12.30 geldt slechts, indien net 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

Laat de A.P.-Camera Uw vriend voor zonnige dagen worden!
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gaat het óók best" en .. hield z'n petje op.
Nu Kunnen we om zo'n grapje lachen —
per slot van rekening had die meneer het
bii het rechte eind Beleefd zijn — niet
alleen tegen meneren, maar tegen ieder-
een, die zichtbaar ouder is dan je zelf
bent, is een heel goede eigenschap, die ie
moet aanleren, als je nog jong bent. Dit
wil nu niet zeggen dat je een vriendje,
dat een paar maanden ouder is dan jij,
nu plotseling heel beleefd moet gaan be-
handelen — m'n neven "en nichten zullen
zélf wel uitkijken1

Maar de „onbeleefdheid" van de jeugd
viel me dezer dagen op, toen ik voorbij
een middelbare school kwam. waar de
jongens en meisjes stonden te wachten,
tot ..het hok" — zo noem je dat — open
zou gaan. Het was net als vroeger, dat
"kon Oom Niek zó wel zien: de klassen
hadden elk hun eigen hoek, waar ze ston-
den: l A-leerlingen stonden hier — die
van l B stonden daar — de jongens van
de tweede hadden weer een andere plaats
voor de school — prPcies als in de tijd,
toen jullie Oom Niek nog een jongetje
was.
Ik stond er met plezier naar te kijken,
tot er een leraar kwam aangestapt. Nu
kan je van me aannemen: op honderd
meter afstand herkent Oom Niek een
leraar of een onderwijzer, al heeft hij den
man tevoren nooit gezien. Dat is instinct
zou je kunnen zeggen — misschien is het
ook wel een erfelijke belasting, omdat de
vader van Oom Niek en een broer en een.
zuster en nog twee broers allemaal bij
het onderwijs waren of zijn, zoals wij,
oudere mensen dat noemen
Enfin, er stapte dus een leraar voorbij.
In mijn tijd werd dan even een seintje
gegeven: „jongens: de bolle, of de prut-
lip, of nu ja een andere bijnaam voor
een leraar en dan vlogen onze petten
af. Dat wil zeggen: we namen ze zélf af:
heel diep en beleefd.
Tegenwoordig schijnt dat anders te zijn.
De leraar, die passeerde, scheen door niet"
één van de jongens te • worden opge-
merkt Nu weet ik wel, dat jullie geen
petten meer dragen — dat je -allemaal
in je blote bol loopt. Maar daarom kan
je toch wel een leraar gedag zeggen
Na dat voorval ben ik «r eens op gaan
letten, of m'n jeugdige vrienden minder
beleefd zijn dan wij vroeger waren en ik
moet eerlijk zeggen, dat de vergelijking
niet in jullie voordeel is uitgevallen. Ik
zag in de tram een jongmens. dat dood-
bedaard bleef zitten, toen er een oudere
dame binnenkwam; ilt zag zelfs, dat er
kinderen waren, die vóór hun vader de
deur van het huis binnen gingen: ik zag
anderen, die er niet eens aan dachten,

. een deur open te houden, toen ze zagen,
dat er een oudere heer achter hen aan-
kwam.
O waai. wat zijn jullie onbeleefd! En
het kost zo weinig moeite, wél beleefd te
zijn. Iemand goedendag te zeggen, kost
niemendal en oom Niek vindt het altijd
reuze plezierig, dat de mensen buiten el-
kander nog altijd groeten. Nou, ik geef
je de verzekering: daar doe ik als stads-
mens wat graag aan mee en ik wou, dat
het al weer zo ver was, dat Oom Niek op
een mooi landweggetje den een of ande-
ren inboorling een vrolijk ..goeie" kan
toeroepen.
Verdraaid daar ben ik eigenlijk toch
aan het preken geslagen. Wacht even
nog: jongens en meisjes, die het boven-
staande helemaal gelezen en... verwerkt
hebben, moeten een beloning hebben —
een beleefdheidsmopje.
bat hoorde ik dezer dagen van iemand,
die aan een grote villa schilderswerk had
verricht. ,,Ik heb nog nooit zo plezierig
gewerkt als daar, Oom Niek", vertelde
hij me. „De mensen waren alleraardigst:
meneer en mevrouw stelden belang in het
werk en ze maakten graag een praatje
met ons. Alleen was er een kindermeisje,
dat altijd met haar neus in de wind liep
en dat boe noch ba tegen dat gewone
werkvolk zei. Ze was zelfs zo onbeleefd,
net te doen of ze niets zag of niets hoor-
de, als een van ons haar groette. Die juf
hebben we dat betaald gezet. Op zekere
ochtend kwam ze op haar fiets. Ze had
natuurlijk weer niemand goedendag ge-
zegd en toen ze het karretje tegen een
muur had gezet, stapte ze als een keize-
rin de grote stoep op. „Trotse Thea",
bromde m'n maat. En dadelijk daarop
liet-ie volgen: „heb jij soms een fiets-
sleutel bij de hand?"
„In m'n tasje wel waarvoor?"
„Haal 'em even maar gauw dan
zal je wel zien."
Ik was er reuze benieuwd naar, wat m'n
maat met die sleutel wou doen en ik
haalde hem dus zo gauw ik kon. „Mooi
zo kijk jij even uit of ze er niet aan
komt", ging hij verder. Toen stapte-ie
met m'n sleutel naar de fiets van de
kinderjuf, maakte de moer van het zadel
los — draaide het zadel een halve slag
om, zodat het met de punt naar achteren
wees en zette het toen weer stevig

vast. Ik gunde me geen tijd, m'n sleutel
weer weg te brengen en ik kan wel ze$'
gen, dat we maar heel weinig boven °P
onze ladders uitvoerden, tot de kinderju'
weer verscheen. Toen waren we alleb^J
schijnbaar druk aan het werk, maar "
viel haast van m'n leer af van he"
lachen, toen ik het beteuterde gezieb'
van de juf zag, terwijl ze op de fiets
wilde stappen. M'n maat kon zich beter
houden en die zei doodleuk: ..Goede
morgen, juffrouw".
Maar ze was nog niet zo beleefd, oin

óók te groeten "
Laten we hopen, dat de kinderjtiitrouff
na dit voorval beleefdheid heeft geleerd'
doch Oom Niek is er een beetje banS
voor. Zelf is hij nu zo beleefd, de

Oplossing van de raadsels
uit het nummer van 6 Juni te geven-
Op het hek van Aukje de Vries moes'
staan: „Wacht u voor de hond". De d°°r

Willy Klinger getekende poppetjes heet''
ten: Marietje en Hendrik.

De hoofdprijzen
werden, op de bekende wijze, toegekend
aan: 1. D i c k V e r m e u l e n , j., 10 J-'
Juliusstraat 16. Eindhoven. (Voor het

hondenraadsel) en 2. aan: T a b e H a a K -
m a, j., 7 jaar, Groen van Prinsterer-
straat 13, Heerlen, Meezenbroek (tiJ-
Toen ik verleden week het Babbeltje j1
de krant zag staan, merkte ik tot mij°
schrik dat ik de troostprijzen had ver-
geten. Dat kwam waarschijnlijk door de
boze bui, die ik toen had, want ik her-
inner me nu, dat Ronnie me nog mee'
brieven aangaf, maar dat ik die toe»
terzijde heb gelegd. Ronnie kon hef. du*
niet helpen — als je dat maar niet denKt,
Hij zit nu al weer te graaien in de goede
brievenberg, dat het een lust is.
Nu Ron, geef maar hier — daar gaan
we met de

Troostprijzen.
Tin i W . e i t e r i n g , m., 11 j., Groninger-
straat 318, Assen; A n t o n B l o e m b e r g .
j., 9 j., Weteringstraat 45II, Amsterdam;
j 'opie Thomas , m., 14 j., Nic. Beets-
straat 57 II, Amsterdam-W.; M a r i e t j "
W i 11 i n g, m., 12 j., Nassaulaan 35, Delft;
K l a a s Al t ing, j., 13 j., Odoornerveen,
post Schoonoord, Drente (buiten mede'
werking van Ronnie, omdat Klaas een be-
rijmde oplossing zond — als er plaats is.
komt het gedicht er nog in ook); H e n K
R u l l e s , j., 9 j., P. P. Kerckhoffstr. 16A,
Groningen, die een geïllustreerde oplossing
gaf, en D i k k i e K o s s e n, j., 7 j., Westei-
geest 50, Üitgeest.

De nieuwe prijsraadsels
Het eerste raadsel kreeg ik van C a rel
B i t t e r te Assen.
Zet onder elkaar, zegt Carel: 1. een grond-
soorc; 2. een boom; 3. waar je mee cel',
4. tussen de bergen; 5. landbouwwerktuig'.
6. naam van meisje of van jongen;
7. groentesoort, die in bosjes wordt ver-
kocht; 8. plaats of provincie; 9. plaats in
Zuid-Holland; 10. bloem. Het is om de
eerste letters te doen. Die vormen met
elkaar twee woorden, die je als naam oP
een boerderij zou kunnen zetten.
M'n tweede raadsel is eigenlijk geen raad-
sel. Daar komt de kennis van de Neder-
landse taal bij te pas. In onderstaand
briefje maakte Oom Niek — met moed-
wil! — een stelletje fouten. Die fouten
moet je, net als je onderwijzer zou doen,
aanstrepen en optellen. Hier begint de
brief. Let goed op, er zijn heel wat
fouten in.

Beste oom Niek,
Als Arbeit komt, is het eerste wat ik doe,
u babbeltje lezen. Kareltje Kraan vindt i"
heel leuk. Ik heb n raadsels wel va.akef
opgelost, maar ik vergat altijt ze in te
stuuren. Nu ben ik van plan, uw geregelt
te schrijven. Dat zal u wel pretig vinden-
Krijgt u veel briefen, oom Niek? Let u

maar niet op het schrift. Schrijve kan iK
niet mooi en u moet ook maar niet op de
foute lette.
Ik geloof, dat ik er wel een paar heb ge-
maakt. Die worden er door u wel uitge-
haalt. 'De oplossing van de" raadsels za'
ik nu maar op het andere blaadje zetten.
Dag oom Niek. Doet u de groete aatt
Ronnie?

Cobie Sloddervos.

Tot zo ver de brief van Cobie. Ik ver-
kneuter me al bij de gedachte, dat julüe

heel wat fouten over het hoofd zullen zien.
of, wat erger is, dat je er fouten bij zult
maken.
We hebben elkaar goed begrepen? Je

streept de fouten aan en zet er meteen
het aantal fouten, dat je hebt gevonden,
onder. Je mag ook de brief van Cobie Slod-
dervos overschrijven zonder de fouten. D6

woorden, die Cobie fout schreef, moet )e

dan onderstrepen, zodat ik duidelijk ka11



«en of je alle fouten eruit hebt gehaald.
« heb zo'n idee, dat ik maar heel weinig
goede oplossingen zal krijgen — zó weinig,
Jat Ronnie er niet aan te pas zal komen.
uizendingen zo spoedig mogelijk — denk
er om: van uitstel komt afstel — maar in
leder geval vóór 10 Juli, aan Oom Niek,
postbus 100, Amsterdam-C.

Mn correspondentie
Jjfcin ik ditmaal met D i t a v. d. W l e l te
«oord wij k aan Zee. Die Dita is reuze kwaad

.«P me geweest zonder dat ik er Iets
^an heb gemerkt. De eerste keer dat onze
trant verscheen — dat is vijf-en-twintig
»"eken geleden — nad Dita meegedaan met
'B raadselwedstrijd Jullie weten nog wel:Qe* hondje Voor de slee. Dita had goed
seraden en niet eens een prijs ge-
kregen. Die' arme Dita. Ze wordt nógarmer. Want nu neeft ze, na 25 weken
*eer eens meegedaan en nu Is haar
briefje wéér niet uit de berg opgevist.
Hoe vaker Je meedoet, Dita, des te meerRans OD een prijs Het is natuurlijk leuk,een prijs te winnen, maar déarvoor lossen
'e niet in de eerste plaats de raadsels op.

^ U l y A d r l a a n s . IJmuiden Oost. Is
Eauw jarig. Ik ben er ook Benieuwd naar,f Je die vulpen krijgt. Oom Niek her-
innert zich van een verjaardag, dat hij
jtolgraag een paar rolschaatsen wou heb-
oen Ze kostten in een winKel. ergens ver111 de stad, tachtig cent Dat was niet duur,
l&aar riet waren er dan ook rolschaat-
'eö naar Elke vrije Woensdag- en Zater-flagmiddag ging Ik kijken of de rolschaat-
*eö nog in die etalaga lagen en net voor5 Jarig was, waren ze verdwenen. Eerst
üacht ik nog. dat vader of moeder ze voor
j53'J Had gekocht Maar aat was niet 'zo:
* kreeg die verjaardag wel andere mooie
5"igen, maar geen rolschaatsen Dat was
toen een grote teleurstelling — zó groot,cat ik tiet nu nóg weet
^n verstandig kind is A n n l e R l b, Am-
sterdam Z. Dat hardop ieren is je wat.. De
ouüere zoons en dochters van Oom Niek
«uden dat ook wel. toen we van de

winter met elkaar !n de huiskamer zaten.
In de zomer kunnen ze elk in een eigen
hoekje gaan zitten brommen, maar 's win-
ters gaat dat niet — dan moet je zachtjes
leren. Als Oom Niek het grote stel liet
gaan, dan zat de een in korte tijd z'n
geschiedenisles voor te brommen en de
ander mopperde op hetzelfde ogenblik
aardrijkskunde, meetkunde of weet ik wat
nog meer. Dat kunnen we niet hebben.
Het was verstandig van Je. het veld maar
te ruimen Annie. Je verhaal van Bartje heb
Ik met plezier gelezen. Je raadsel zal Ik
nazien. Misschien gebruik ik het al gauw
Jan Bi e ze. Stadskanaal Ja, zo'n gevoel
kent oom Niek ook: als Je Je les niet hebt
geleerd en je zit in spanning te wachten,
of je misschien ook een beurt zal krijgen.
Dan Is het zaak, een gewoon gezicht te
zetten. Maar wat een opluchting, als Je er
netjes doorheenrolt l Nee hoor, dan kan je
beter ervoor zorgen, dat je je lessen prompt
kent. Dan hoef je niet In de benauwdheid
te zitten ook.
l e m y K l l n g e r . Andijk Oost. Nee hoor,
dat was geen vergissing. Oom Niek had
heus wel goed gelezen, dat het lemy was
en niet: Fam. Die legplaat is voor de hele
familie — dat heb je nu wel begrepen.
Heeft Trijntje Mantel óók al eens een
briefje geschreven? De antwoorden komen
niet van zelf! Er moet wat te antwoorden
zijn.
Voor deze week is het weer welletjes. Ik
eindig nu met de groeten aan de gehele
familie van jullie. OOM NIEK.

Eigen werk van tezertjes
Een jongen en een meisje,
Die maakten saam een reisje.
Ze gingen bij hun Opoe op bezoek
En daar Kregen ze thee met koek.
Tot slot ranja met een rietje,
Dat was wel naar de zin van H e n d r i k

en M a r i e t j e.

Inzender Klaas Alting te Odoomerveen,
die voor deze berijmde raadseloplossing
een troostprijs kreeg.

DE AVONTUREN VAN K A R E L T J E KRAAN

in de volkstuin • Een grappige tekenfilm

Regie en tekst: N. J. P Smi:h

Beeld: Jan Lutz

•Je veter is los, Kereltje!" <jaat:ie even fijn? .

klinkt er zo hol? M'n hoofd m'n neus!

8ar ginds is een ongeluk. We zullen je warm moeten inpakken,
vadertje.

Bank voor Nedarlaodsohio Arbeid o.
Amsterdam-C. - Keizersgracht 452 - Tel. 38121 - Tel.-adr. Arbeidsbank

R e k e n i n g b i j d e
Nederlandsche Bank

P o s t r e k e n i n g
N o . 4 1 4 7 0 0

Vertegenwoordiging van de
Bank der Deutschen Arbeit A.G., Berlin
Ostdeutsche Privatbank A.G., Danzig

en alle bijkantoren.

ALLE BANKZAKEN

Minerale zouten,
de Kracht van

Trannosan
Bruisend Voetbad.

Wanneer Uw voeten branden, transpireeren en zeer doen, is een
Bruisend Trannosan Voetbad van Prof. Dr. Polland een onbeschrijöijk
genot, een heerlijke verlichting.
Met welbehagen zult U de verkwikkende werking van de 15 minerale
zouten van geneeskrachtige bronnen Uw voeten ten goede laten komen.
Bruisend, parelend, schuimend als champagne is dit melkwitte voetbad,
waarin alle vermoeidheid verdwijnt.
De giftige stoffen van de transpiratie worden verwijderd, de kracht der
minerale zouten dringt diep door in de poriën, herstelt den gezonden

J] bloedsomloop en geeft aan Uw voeten energie en veerkracht terug.
Stap nog hedenavond in een Bruisend Trannosan Voetbad, U zult Uw
voeten dan dikwijls op deze weldaad en verfrissching willen trakteeren.

Trannosan Bruisend Voetbad voor
allen die veel moeten loopen en «taan.

Na een langen dag van loopen of een stevige wandeling is
er niets kostelijkers dan een Trannosan Bruisend Voetbad.
Koop nog heden een pakje voor.6 Bruisende Baden voor'

Trannosan Bruisend Voetbad!

ENSAiD helpt U tijd, geld
en punten besparen!
Dames en meisjes
maakt nu thuis zelf uw kleding

speciale machtiging
Deze zegels worden aan ons
uitbetaald. Totaal dus 35 cent.
En seen bon inzenden, docli
vermeldt ..265".

Zendt onderstaande bon en 30 cent postz.
(4 x 74 cent of 10 x 3 cents postzegels)
aan Ënsaid-instituut. Tolsteegsingel 54,
Utrecht, en wij zenden U een mooi boek met
100 maten en modellen en 'n gratis apparaat
om U te laten zien, hoe gemakkelijk U
THUIS ZELF alle kleding kunt maken en
vermaken:
Doet de zegels in een envelop met deze bon,
of plakt ze OP een briefkaart zoals hier-
naast voorbeeld.

BON 265
Naam: '
Straatnaam: ....' (str. no.)
te „ .,

11
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EEN MUZIEK-, ZANG- EN DANSPROGRAMMA

Met medewerking van: Gerard Lebon en
zijn Nederlandse Radio-Orkest; Barr,oes,
de populaire raclio-humorist: Pantasio,
de muzikale clown; Han en Black,
vrol i jke zangers; De Plco's. accordeon-
virtuozen; Alexandra en Morel, liet
elegante danspaar.
De toegangsprijs bedraagt 50 cent voor
leden N.V.V. en huisgenoten en 75 cent
voor niet-leden.

. K I N D I K U LM VRIJDAG 27 JUNI
Gebouw Voorwaarts; aanvang 8 uur n.m.
Kaartverkoop: M J- Griep, Edelweisstr.
134; Gebouw Voorwaarts, Stratumseuijk
35; boden vakbondsaf delingen en
's avonds aan de zaal,
DEN BOSCH ZATERDAG 28 JUNI
Casino: aanvang 7.30 uur n.m
Kaartverkoop: C. Schreuders. Zuiüwal
46; C Pieters, Van IJseistemstraat 18 II;
boden vakbondsafdelingen en 's avonds
aan de zaal.
TILBURG ZONDAG 2!) J U N I
Stadsschouwburg; aanvang 8 uur n m.
Kaartverkoop: M, de Groot, Walvisstraat
10; bestuurders en boden vakboncisaf-
delingen en 't avonds ,aan de zaal.
l iREDA MAANDAG 30 J U N I
Sociëteit Concordia; aanvang 7.30 ü. n.m.
Kaartverkoop: P. K. Veraart, Brederode-
straat 12; A. Spruit, Spadestraat 53;
penningmeesters en boden vakbondsaf-
delingen en 's avonds aan de zaal.
DORDRECHT DINSDAG l JULI
„Kunstmin": aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Dordrecht,
Toulonselaan 41; de secretariaten der
aangesloten organisaties; A. de Jong,

Singel 115; H. Walter, Toulonselaan 41
en 's avonds aan de zaal.
DELFT WOENSDAG 2 JULI
Stadsdoelen; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. v. d. Laar, Ternate-
straat 171; de secretariaten der aan-
gesloten organisaties en 's avonds aan
de zaal
's-GRAVENIIAGE DONDERDAG 3 JULI
Gebouw Kunsten en Wetenschappen;
aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Den
Haag, Dr. Kuiperstraat 10; Buffet Volks-
gebouw, Prinsegracht. 73; Metaalarbei-
dersbond. Prinsegracht 72; Handels- en
Kantoorbediend.bond ..Merourius", Prin-
segracht 33; Toonkunstenaarsbond. J.

. P. Coenstraat 22: Trasisportarbeiders-
bond, afd. Scheveningen, Treilerweg 61
en 's avonds aan de zaal.
ROTTERDAM VRIJDAG 4 JULI
Gebouw ..Odeon"; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: N.V.V. District Rotter-
dam, 's-Gravendijkwal 95: de secretaria-
ten der aangesloten organisaties en
's avonds aan de zaal. ,
LEIDEN ZATERDAG 5 JULI
Stadsgehoorzaal: aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. A. N. den Tonkelaar,
Buitenruststraat 3; N.V.V. District
Leiden, Herengracht 34; de secretaria-
ten der aangesloten organisaties en
's avonds aan de zaal.
HAARLEM ZONDAG G JULI
Stadsschouwburg; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: Distr.huis N V.V., Kruis-
weg 74; Arbeiderspers. Kruisstraat 17;
de secretariaten der aangesloten orga-
nisaties en 's avonds aan de zaal.

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

UTRECHT ZATERDAG 28 JUNI
N.V. Huis, Oude Gracht; aanvang 3
uur n .m.

Kaartverkoop: N.V.V. District utrecht,
Oude Gracht 245; Boekhandel Arbeiders-
pers; de secretariaten der aangesloten
organisaties; Sigarenmagazijn Pallieter,
Beethovenplein 1; Steenweg 21; Nach-
tegaalstraat 56; Sigarenmagazijn Don-
kers, Gansstraat 3b. allen te utrecht en
aan de zaal.

ontwikkeling
GOEIIKOOI» Z W E M M E N VOOR LEIHON
V SN HET N.V.V. EN HL'N HUIS-
GENOTEN.

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 jaar

en begeleiders.
van 8 — 10 uur: personen boven 13 jaar.
Sparttondsenbad West (bij de Jan
Bvertsenstraat:
ledere Dinsdagavond:
van 7 — 8 uur: kinderen t/m 13 jaar

en begeleiders:
van 8 — 10 uur: personen boven 13 jaar.
Zuiderbad (Hobbemastraati :
ledere Dinsdag- en Donderdagavond:
van 19.15 — 20.15 uur: kinderen t/m 1.3

j. en begeleiders.
van 20.3O — 21.30 uur: personen boven

13 jaar;
van 21.30 — 22.30 uur: personen boven

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

en begeleiders,
van 8 — 10 uur: personen boven .13 jaar.
Den Haag: Bosbad, Arnalia 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: Sportfondsenbaa, p'redenss-
park {iedere Dinsdagovond) :
van 7 — 8 uur: kinderen t/m 13 jaar

en begeleiders;
van 8 — 10 uur: personen boven 13 laar.
Rotterdam: Sportfondsenbad, v. Manen-

straat (iedere Maandagavond) in drie
groepen:
van 19.30—20.30 uur: kinderen t/m 13

j. en begeleiders;
van 20 —21 uur: 'kinderen en vol-

wassenen;
van 20.30—21.30 uur: personen boven

13 jaar.
Oostelijk Zwembad, Vredenoordloon:
ledere Maandagavond:
van 20.30—21.30 uur: personen boven 13

jaar.
ledere Donderdagavond:
van 19.15—20.15 uur: kinderen t/m 13

J. en begeleiders.
Schiedam: Sportfondsenbad, Burg. Knap-
pertlaan 245c:
ledere Maandagavond:
van 18.25—19.25 uur: kinderen t/m 13

j. en begeleiders;
van 18.55—19.55 uur: personen boven

13 jaar.
Venlo: Sportfondsenbad (iedere Dins-
dagavond) :
van 7.30—8.45 uur: heren;
van 8.30—9.45 uur: dames.
Umii ideu Oost: Overdekt Zwembad ,.VeI-
serbad":
ledere Dinsdagavond:
van 20—21 uur: voor kinderen t/m 13 .

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

13" jaar.
Zaandam: Sportfondsenbad ..Zaanlaiid",
Mauvestraat:
ledere Dinsdagavond:
van 19—21 uur: voor kinderen en vol-

wassenen.

B.
Grctninsen: Noorderbad, bosterhamrik-
kade 6 (iedere Dinsdagavond): .
van 18—19 uur: kinderen v'm 13 jaar

en begeleiders;
van 19—21 uur: personen boven 13 jaar.
Leeuwarden: Leeuwarder Overd. Zwem-

bad, Jacob Catsstraat l (ledere Woens-
dagavond ):
van 19.30—20.30 uur: kinderen t/m. 13

J. en begeleiders;
van 20.30—21.30 uur: volwassenen.
Delft: Sportfondsenbad:
ledere Dinsdagavond:
van 19—20 uur: voor kinderen en vol-

wassenen.
Leiden: De overdekte Leidse Bad- en
Zweminrichting Haarlemmersstraat:
Dagelijks toegankelijk voor leden N.V.V.
en huisgenoten.
De toegangsprijs bedraagt hier 15 cent
per lid en per bad.
Maastricht: Sportfondsenbad: Tot na-
clere aankondiging:
ledere Maandagavond:
van 21—22 uur: voor dames;
ledere Dinsdagavond:
van 21—22 uur: voor heren.
De toegangsprijs bedraagt 15 cent per
persoon per bad.
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 i a ar en
voor de onder B vermelde plaatsen res-
pectievelijk 12-i en 17i cent.
Men diene badgoed, handdoek en zeep
mede te brengen.
Men wordt er nadrukkelijk op attent

gemaakt, dat aeze goedkope zwem-
avonden uitsluitend toegankelijk zijn
voor leden van het N.V.V. en hun huis-
genoten. Als zodanig moet men zich
dan ook kunnen legitimeren met
bondsboekje eii distributiestamkaart
en1 (of) legitimatiebewijs.

te "Pen
Voor alle cultuur-filmvoorstellihgen,
welke elke Zondagochtend om 12 uur
precies onder auspiciën van de Cultuur-
filmcentrale zullen olaats vinden in het
Studio Theater. Kettingstraat te Den
Haag. geldt voor de leden van het N.V.V.
eveneens 'de bijzondere toegangsprijs-
regeling, d.w.z, op vertoon van het lid-
maatschapsbewijs kunnen de leden aan
de kassa van het theater tegen geredu-
ceerde prijs toegang verkrijgen, iu die
zin, dat men een toegangsbewijs zal
ontvangen, dat recht geeft op een
plaats van één rang hoger,' dan waar-
voor men betaalt De te vertonen films
worden iedere Donderdagavond per ad-
vertentie in de Haagse dagbladen aan-
gekondigd.

MET.,.VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

fien en vacant ie A
Naar Zandvoort
Kaarten a ƒ 0.55 per persoon verkrijg-
baar, rechtgevende op: rijwielstnlliug.
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 ƒ6.30 per
persoon.
Verblijf van minstens 3 dagen in het
Grand Hotel a ƒ 3.50 per persoon per
da».

28--;!) Juni: Fietstocht nnar Over-Hol-
land bij NIeuwersluis Vertrek 15.30 van
Leidseplein; terug Zondag 29 Juni om
19 uur. Overnachtingskosten ƒ O.óO:
voor eten en drinken dient zelf gexorgrt
te worden." Vooraf aanmelden bij In-
lichtingeiibureau ,,Vreugde en Arbeid",
Leidseplein.
2.9 J u n i : Fietstocht naar Valkeveen.
Vertrek om 9 uur van het Leidseplein;
terug ongeveer 18 uur.
O Juli: Fietstocht naar Aalsmeer. Ver-
trek van het Leidseplein 10 uur: terug
18 uur.
Fietstocht naar Zandvoort met bezoek
aan het Noorderbad. Kosten met in-
begrip van fietsenstalling, gratis con-
sumptie en bad ƒ 0.55.
Vertrek 9 Uur Leidsepiein. Terug on-
geveer 6 uur.
Dezelfde tocht met gebruikmaking van
de tram van Amsterdam naar Zand-
voort Kosten / 1.55.
Vertrek om 9.15 uur van het Leidse-
plein. Terug ongev=er 6 uvjr.

Fietstochten vanuit Grohinaen
Op 19, 20, 21 Juli en 7, 8, 9 Augustus
a.s. worden deze door het bureau v.
Vreemedelingenverkeer te Groningen
georganiseerd.
Prijs per tocht ƒ0.50 voor adm.-kosten
en bezoek aan musea en bezienswaar-
digheden.
Voor N.V.V.-leden, welke zich aanmel-
den bij het N.V.V.-district Groningen.
Turfsingel 75. Groningen, geldt de
speciale prijs van 25 cent

Troelstra-oorden
Men wordt attent gemaakt op de in
het reisboekje vermelde reizen naar de
Troelstra-Oorden te Egmond aan Zee
en Beekbergen, waar l- en 2-persoons-
kamers aanwezig zijn. \
Prijs per dag per persoon -f. 2.50. Per .
week f 17.50.
Voor verdere meerdaagse reizen ver-
wijzen wij naar het bekende V. en 'A-
reisboekje. dat verkrijgbaar is a 10
cent bij de bekende adressen.

Zomerhuisjes 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 ol waterleiding. Pomp
aanwezig.
Voor beide huisjes- zijn nog slochts
enkele weken beschikbaar.
„De Woudduif" bevat een huiskamer:
3 slaapkamers, ieder met 2 éénpersooiis-
ledikanten; een keuken met complete
inventaris-, fornuis '--n enige petrolemn-
stellen; een mooie veranda en eveneens
ten schuur voor berging van bagage,
rijwielen enz. De huurprijs voor ,.De
Woudduif" bedraagt:
Juni ƒ60.—; 1—15 Juli ƒ40.—; 16 Juli
— 15 Aug. ƒ 125.—; 16 Aug.—31 Aug,
ƒ 40.—; Sept. ƒ 6O.—; overige maanden
ƒ 35.—

Inlichtingen over het natuurvrieiiden-
huis „De Brumme; te Bennekom. Het
huis is gelegen op een terrein, bestaan-
de uit heide me* verspreide dennen,
tussen Ede, Bennekom en Heelsum.
Het ligt in een rustige omgeving en
biedt gelegenheid voor vele fraaie
kleine eii grotere wandelingen, terwijl
fietsers vanuit het huis prachtige toch-
ten over de Veluwe kunnen maken.
Wie op de fiets komt, kan te Ede door
het dorp de weg naar het station vol-
gen; direct over de overweg gaat men
voor de kunstzijdefabriek langs, maar
steeds het fietspad langs de spoorbaan
volgend, tot één weg voorbij Blokpost
"20. Hier vindt inen een handwijzer. die
de weg verder wijst,
Vanuit Bennekom volgt men de Laar-
weg. Op de achterzijde der handwijzers
vindt men de richting naar „De Brum-
mel" vermeld
Vanuit Heelsum gaat men na'ar de weg
Heelsum—Bennekom; deze volgend tot
café „De Linden" ziet men tegenover
dit café een fietspac naar het huis. Op
elke kromming van de weg ziet men
een handwijzer van ,,Dc Brummel'' ge-
plaatst. Als men echter niet zeker van
de goede richting is. vraagt men naar
de Panorama-hoeve (ons huis ligt een
100 m. verder in de richting van de
spoorbaan). Ieder /.al u dan de goede
richting aangeven
Wie per buurtspoor (de z.g. Groene
Tram) komt, stapt te Heelsum uit.
Het huis is. wat men van een natuur-
vriendenhuis kan verwachten, eenvou-
dig gebouwd, doch niettemin biedt de
aardige conversatiezaal een prettig zit-
je, terwijl er bij mooi weer ruimschoots
gelegenheid is, onder de dennen bij het
huis te bivakkeren. Een open terrein is
voor spelen beschikbaar. Een vrijstaan-
de keuken met groot scheepsfornuis en
een flinke inventaris aan keukengerel
biedt goed gelegenheid voor het be-
reiden van de maaltijden Het gebruik
van het keukengerei en het ontbijt- en
eetservies is in de logiesprijs begrepen.
Alle levensmiddelen enz. kunnen bij
den beheerder worden besteld. Wenst
men echter onmiddellijk bij aankomst
over de nodige levensmiddelen te be-
schikken, dan geve men dit van te-
vOren schriftelijk op met bijvoeging van
eventuele distrioutlebonnen
De prijzen zijn ïoor alle natuurvrienden-,
huizen gelijk en wel:
Nachtverblijf leden N.V.V ƒ0.40
Hun kinderen tot 14 jaar ƒ0.25
Nachtverblijf niet-leden ƒ0.60
Hun kinderen tot 14 jaar ƒ0.40
Huur slaapzak één nacht ƒ0.10
Maximaal 7 nachten ƒ0.15
Van groepen onder leiding is de leider
verplicht, voor het ~gehele gezelschap
af te rekenen. Wenselijk is bet van te-
voren de namen der deelnemers in te
zenden, voor verdeling der plaatsruimte.
Leden van het N.V.V. moeten hun
zegelkaart tonen, waaruit door middel
van. de geplakte zegels blijkt, dat zij
geen contributieschuld hebben.
Voor heil die daartoe schrftehjk de
wens te kennen geven, kan de nodige
ruimte worden gereserveerd. Dit geldt
ook voor groepen.
Reservering vindt niet plaats, wanneer
niet de helft van de logieskosten per
postwissel is overgemaakt. Tevens doet
het bestuur een beroep op u om de
data, waar het gestorte bedrag voor
dient, op de postwissel te vermelden,
benevens het aantal mannen, vrouwen
en kinderen. Dit vereenvoudigt onze
administratie. Wanneqr betrokkenen zich
niet op de gegeven dag te 20 uur heb-
ben' gemeld, wordt de reservering op-
geheven mits men vooraf schriftelijk,
te kennen geeft, dat men tussen 20 en
22 uur verschijnt
Vooruit betaald logies wordt niet ge-
restitueerd, tenzij iii zeer bijzondere
gevallen, ter beoordeling van de be-
heers-commissie

Het stichtingsbestuur.
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