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LIJN
E r is de laatste maanden zoveel gesproken over de onttroning

van het goud en de verheffing van de arbeid tot zwaartepunt ;n
onze maatschappij, dat het de moeite waard is eens na te gaan op
welke wijze dat verwezenlijkt kan worden. Wij bedoelen geen
zwaarwichtige economische verhandeling te geven en evenmin een
beschouwing over het onderpand van ons bankpapier. Wij willen
slechts hier de vraag stellen aan welke voorwaarden er moet wor*
den voldaan, wil de Nederlandse arbeid inderdaad maatstaf zijn
voor de welvaart van ons land. Al de voorwaarden, die daartoe
vervuld dienen te korden, kunnen we in een kort artikel als dit
echter niet behandelen,- maar we kunnen wel aangeven welke voor*
waarde in de eerste plaats moet worden vervuld om Nederland een
zekere welvaart te waarborgen in de samenleving der volkeren.
Laten we ons daartoe eerst afvragen: voor wie werken wij? Dan
luidt het antwoord, dat in iedere goedgeordende maatschappij de
mensen voor elkander werken. Wij voorzien immers in elkanders
behoeften, want de vruchtuvan de arbeid van de een levert het
verbruiksartikel, waaraan de ander behoefte heeft. In grote trekken
werkt het land voor de stad en werkt omgekeerd de stad voor het
land. Op dezelfde wijze werkt de arbeider in de textielindustrie
bijv. voor den arbeider in het
bouwbedrijf en zo over en weer.
Met ons allen dienen wij de be*
hoefte van ons allen te bevredi*
gen. Geldt dat voor personen,
het is niet minder waar voor vol*
ken, vooral van buurvolken.
Vroeger, toen de grenzen van de
verschillende landen veel meer
een zelfstandig gebied omsloten,
was het nog mogelijk, dat binnen
die grenzen door de bewoners
onderling in alle behoeften werd
voorzien, maar reeds lang bestaat
die mogelijkheid, althans in onze

oppervlakte overgeleverd was, onmogelijk een zo groot aantal
sen zou kunnen onderhouden als onze bevolking- thans telt en da*
zeer zeker van onze welvaart bitter weinig zou overblijven. WO
zijn dus aangewezen op een veel grotere groepering van volken, d»e

met elkander in vreedzame en vriendschappelijke uitwisseling vaö
producten de grondslag vinden voor hun wederzijdse welvaart.

D at Nederland als land op zichzelf te klein en te dicht bevolk*
ïs om behoorlijk te kunnen bestaan, is voor velen nog een moei*

lijk te 'verwerken begrip. Men is zo gewend aan de veronderstelling'
dat ieder onafhankelijk land zijn eigen leven kan leiden, dat men te
vaak uit het oog verliest, dat dit leven volkomen wordt beheerst
door het leven van de grotere staten, die ons omringen. Hoe klein
Nederland echter is leert ons een blik op de kaart van Europa-
Eigenlijk omvatten wij niet meer dan de monding van de grote
West*Europese rivieren de Rijn en de Maas en vorm^ons land dus

weinig meer dan een havengebied met enig land daaromheen. EeO
dergelijk gebied is volkomen afhankelijk in economisch opzicht

Arbeid is Leven
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en oud woord van wijsheid zegt: „In 't verleden ligt het
heden, in het nu, wat worden zal". Dat betekent, dat, wat wij

streken van Europa, niet meer.
Als een industrie haar producten
wil voortbrengen voor een prijs,
die voldoende goedkoop is om
het product bereikbaar te maken
voor de grote massa, dan moet
die industrie grote hoeveelheden
produceren. Het voortbrengen
van die grote hoeveelheden bete*
kent echter, dat men enerzijds
de grondstoffen geheel of gedeel*
telijk uit het buitenland moet
laten komen, en anderzijds
meestal een gedeelte van het
product naar het buitenland moet
verkopen. Dat eist dus verbin-
dingen met andere landen, verbindingen die onmisbaar zijn voor
zowel de arbeidsgelegenheid als de welvaart van het eigen land.

heden zien gebeuren, moet worden tuit hetgeen vroeger is ge-
schied, terwijl de toekomst afhangt van hetgeen wij heden doen.
De waarheid van dit woord moet men nooit uit het oog verliezen
— het is gevaarlijk de werkelijkheid te willen ontkennen, want
de werkelijkheid, dat is: wat heden ten dage geschiedt.
Vele mensen beschouwen echter die feiten van vandaag als een
droom en menen, door de ogen te sluiten, met die werkelijkheid
geen rekening te behoeven te houden. Deze mensen zullen be-
drogen uitkomen, want de werkelijkheid — dat is het leven zélf
—, gaat onverbiddelijk zijn gang. Men kan die gang alleen bij-
houden als men welbewust werkt —, werkt aan hetgeen men
eenvoudig als werker te doen heeft, maar ook werkt aan het-
geen ons allen raakt: de gemeenschap.
Om daaraan te werken, behoeft men het niet eens te zijn met
alles wat men ziet gebeuren, integendeel, nog altijd is het waar,
dat uit het op elkander stoten der meningen, de waarheid naar
voren springt. Doch wanneer men zijn eigen overtuiging waarde-
loos maakt, door terzijde te gaan staan, komt er geen ontmoe-
ting der meningen en wordt het de waarheid niet gemakkelijk
gemaakt zich te ontplooien. En daarom moet iedere werker zijn
volle kracht geven als vakman, zowel als gemeenschapsmens.
Want arbeid is leven, maar bovendien:

W ij zien dat in vrijwel ieder bedrijf. De landbouw kar b v niet
zonder kunstmest, waarvan een groot deel uit het buitenland

moet worden ingevoerd. De landbouw kan evenmin zonder machines,
dié voor het grootste deel van buitenlandse herkomst zijn. terwijl
het vraagstuk van de vee voeding ook voor een groot deel door onze
buitenlandse betrekkingen wordt beheerst Nu kan men zich er wel
op toeleggen, dat in het eigen land slechts zoveel vee wórdt ge*
houden als onze bodem zelf kan voeden, maar de veevoederproduc*
tie hangt weer af van de invoer van kunstmest en zo is deze vee*
voedernorm toch ook weer geen vaste maatstaf voor de omvang
van onze veestapel. Anderzijds kan de arbeidsgelegenheid in de
landbouw door de invoer van veevoeder belangrijk worden ver*
groot. Tienduizenden kleine boeren vonden immers hun bestaan in
kippenhouderij en varkensmesterij. waarvoor zij het voeder groten-
deels uit het buitenland betrokken. Laten wij nooit vergeten, dat
ook die mensen weer een bestaansmiddel moeten hebben.
Nog minder dan de landbouw staat de industrie vrij in haar ont*
plooiïngsmogelijkheden. Zowel metalen al textielstoffen, hout
als chemische producten hebben wij uit andere landen nodis
kan daarom wel zeggen, dat Nederland, wanneer het aan zi, i.

hetgeen er geschiedt in de
ken, waarvan het het voorpor*
taal is. West-Europa, het gebied,
dat door de loop van de Rijn efl
de Maas wordt beheerst,
zijn natuurlijke uitmonding
de Rijnhavens, met name
terdam, en het spreekt daarbij
vanzelf, dat het Nederlandse
grondgebied zijn natuurlijke ach'
terland vindt iri WestsDuitslanO
en OostsFrankrijk. De ontwik'
keling van het verkeer heeft het
voorts mogelijk gemaakt, dat ge'
heel West* en Midden*Europa de
natuurlijke markt zijn gewordefl
voor de Nederlandse producteO
van bijzondere kwaliteit. Mefl
kan daarom de Nederlandse
welvaart nooit losmaken van de
welvaart van geheel West*
Europa, evenmin als men bijv-
een overslaghaven voor steen'
kolen van ons Zuid*Limburgse
mijngebied aan de Maas zou kun'
nen beschouwen als een zelfstal*'
dige economische eenheid ifl
Nederland. Die overslaghaven is
slechts de verbindingsschakel
tussen de mijnen en de afnemers
van kolen en evenzo vormt ge'

heel Nederland een verbindingsschakel tussen dé leveranciers, de
kopers en de verbruikers van West*Europa.

Om nu terug te keren tot ons uitgangspunt, kunnen wij daaroü1

vaststellen, dat de Nederlandse arbeid dan alleen waarde heeft eö
dus het zwaartepunt van ons economisch leven kan worden, indieO
de uitwisseling van de producten niet alleen in ons eigen land, maat
vooral met het omringende buitenland verzekerd is. Het grote
gebied, waartoe wij krachtens onze ligging in Europa behoren. is

het dichtbevolkte en hoogontwikkelde rivierengebied van West'
Europa. Onze welvaart zal daarom afhankelijk zijn van de mate<
waarin men er in slaagt de arbeid in dit deel van de wereld "eeU
solide grondslag te geven, zodat Nederland in groter verband dee"
kan hebben aan de arbeidsverdeling en arbeidsuitwisseling, waarop
iedere welvaart in de twintigste eeuw is gebouwd. Hoe zwaar het
goud van de Nederlandse arbeid in de schaal der Europese we«*
vaart zal wegen, hangt af van de vraag of en hoe wij met
buurvolken kunnen en willen samenwerken.

Leven is Strijd

n

Hoofdredacteur van het algemeen gedeelte van „Arbeid" is: C. F. Roosenschoöfl'
Amsterdam. Voor de inhoud der inlegbladen zijn verantwoordelijk de daarof
vermelde redacteuren.
Voorpagina: Bij onze reportage: „Schaftt i/d". Zie pagina 8 en 9. (Foto Arbeid)'
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V E E R T I G J A A R L E E R P L I C H T
„Wie over Nederlandse
schoolkwesties wil schrij-
ven, dient er zich wel van
bewust te zijn, dat hij het
gaat hebben over zeld-
zaam ingeiuikkelde en on-
doorzichtige toestanden,
die bovendien uniek zijn in
de wereld".

D it woord van den bekenden onder-
wijsman en professor in de paeda-

Sogie, prof. dr. J. H. Gunning, wijst
er wel op, dat er welhaast geen ter-
rein van ons maatschappelijk leven
Is, waarop zoveel belangrijke kwesties
tegelijkertijd hangende zijn en om een
oplossing vragen, als dat van het
°nderwijs. Om er maar even een paar
te noemen: de leerlingenschaal. de
duur van de leerplicht, de opleiding
Van den onderwijzer, de kwekeling-
toet-acte, de regeling van het voorbe-
reidend onderwijs, hoeveel jaren is het
*!. dat ieder, die enigermate belang-
stelt in ons onderwijs, zich er mee
bezighoudt, zonder dat een oplossing
Sevonden werd? En we spreken hier
dan nog maar niet eens over de kwes-
tie, die in ons land het meeste stof
deed opwaaien en de politieke harts-
tochten tot. kookhitte wist op te voe-
ren, n.l die van de 'richting van het
onderwijs.
Er is, gelukkig, temidden van deze
chaos, één probleem, dat zijn defini-
tieve oplossing gevonden heeft en
waarover de debatten reeds lang zijn
verstomd. Wij bedoelen die van de
algemene leerplicht. Wanneer men
thans, nu de Leerplichtwet van 1901
Veertig jaar bestaat, nog eens opslaat,
wat er zoal te doen geweest is vóór
öeze wet tot stand kwam, zou men
Zowaar geneigd zijn te gaan ver-
wachten, dat ook de andere, thans
oog hangende onderwijskwesties. een-
maal tot het verleden zullen gaan
behoren. Ook al vreest men, dat er
daarvoor nog wel een ander veertigtal
iaren zal moeten vergaan
Toch is ook de leerplicht een kwestie
geweest, waarover (hoe kan het an-
ders?) is gestreden. Is het zelfs niet
Voorgekomen, dat sommigen vreesden,
dat de arbeiders waanwijs en ontevre-
den zouden worden door al te veel
ontwikkeling?
Hoe was de toestand in de vorige eeuw
hier te lande? De overheid had welis-
waar de plicht ervoor te zorgen, dat
overal voldoende gelegenheid was om
onderwijs te ontvangen, maar wie in
1941 dit wetsartikel leest, make zich
niet de illusie, dat deze gelegenheid
er werkelijk ook overal was
Geven wij enige cijfers: Tussen de
3aren 1860 en 1880 nam de bevolking
toe van 3.309 128 tot 4.012.693, d.w.z.
met bijna 25 procent. Plaatsen wil
daarnaast het aantal scholen, dan zien
wij, dat er in 1860 3539 en in 1880
3880 waren, d.w.z. een. toeneming van
nog geen 10 procent.
Wat het aantal schoolgaande kinderen
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betreft, geven de volgende cijfers een
beeld: in 1862 bedroeg het aantal
schoolgaande kinderen tussen 6 en
12 jaar 328.424, tegen een totaal aantal
kinderen van die leeftijd van 430.563;
in 1880 bezochten 447.196 kinderen
tussen 6 en 12 jaar de school tegen
een totaal aantal van 517.259. Zien wij
dus, dat in 1862 niet minder dan
102.139 kinderen geen school bezoch-
ten, in. 1880 bedroeg dit aantal nog
90.063 kinderen.
Wij zien weliswaar een vooruitgang,
maar men vergete niet, dat hier
slechts sprake is van het volstrekte
schoolverzuim, terwijl het relatieve
schoolverzuim ontzettende afmetingen
had aangenomen.
Wat was hiervan de oorzaak? Van-
zelfsprekend óók het gebrek aan scho-
len. Maar toch wel in de eerste plaats
de ellendige toestand, waarin de
arbeidersbevolking van ons land in de
vorige eeuw verkeerde. Was het won-
der, dat enerzijds arbeiders, die geen

leidin
j

andere zorg kenden dan dag in dag
uit te werken voor een schamel stuk
brood, al bijzonder weinig belangstel-
ling hadden voor de ontwikkeling
hunner kinderen, maar niet minder
anderzijds, dat deze kinderen, zo gauw
als ze maar konden lopen, moesten
meehelpen verdienen?
Ons ontbreekt de plaatsruimte om
hier nader op deze verderfelijke toe-
standen, in het leven geroepen door
het opkomend kapitalisme, in te gaan;
het zegt o.i. trouwens genoeg, wanneer
we enkel en alleen vermelden, dat in
1860 kinderen van 6 tot 12 jaar in de
Leidse dekenfabrieken werkdagen
maakten van 15 tot 18 uur.
Was het wonder, dat de arbeiders-
beweging, die het kapitalisme in zijn
wezen herkende en derhalve de strijd
aanbond .voor betere arbeids- en
levensvoorwaarden voor de arbeiders,
direct inzag, dat één der belangrijkste
taken, die zij te vervullen had, was de
ontwikkeling van de dom gehouden

massa ter hand te nemen? Was het
wonder, dat zij besefte, dat goed volks-
onderwijs een der eerste voorwaarden
was om te komen tot verheffing van
de arbeidersstand?

Allerwegen groeide iri de tweede
helft der vorige eeuw de overtuiging,
dat men hier te doen had met een
kwestie van voornamelijk sociale orde.
De vereniging „Volksonderwijs" kwam.
reeds vijf en zeveniig jaar geleden met
de eis, dat een grondig onderzoek in-
gesteld zou worden naar het enorme
schoolverzuim. En spoedig daarna
volgde de conclusie, dat alleen alge-
mene leerplicht hier zou kunnen hel-
pen. Ook de Maatschappij tot Nut van
het Algemeen heeft op dit gebied
baanbrekend werk verricht.
Het zou tot l Januari 1901 duren, voor
een leerplichtwet tot stand kwam. Op
de zegenrijke invloed, die deze wet op
sociaal en maatschappelijk gebied
heeft uitgeoefend, behoeven wij wel.
niet te wijzen. Ook al blijven er zeker
nog wensen over (wij denken hier in
de eerste plaats,, aan de afschaffing
van het landbouwverlof, een overblijf-
sel van de kinderarbeid), het staat
vast, dat sinds het tijdstip, waarop
ieder kind verplicht is een lagere
school te bezoeken, het ontwikkelihgs-
peil van ons volk enorm is gestegen.
Wie als een eis van sociale rechtvaar-
digheid erkent, dat ieder kind, zelfs
het armste, recht heeft op zo goed
mogelijk onderwijs en daarmee op zo
goed mogelijke levenskansen, zal wel-
iswaar niet kunnen zeggen, dat wij
in ons land zo ver zijn gevorderd, dat
aan deze eis is voldaan (wat blijft er
niet alles te wensen over!) maar hij
zal toch moeten erkennen, dat aan
de eerste voorwaarde, die van de leer-
plicht, is voldaan.
De herdenking van het veertigjarig
bestaan van de Leerplichtwet geeft
allerminst aanleiding tot zelfgenoeg-
zaamheid; er moet op onderwijsgebied
ten onzent nog ontzaglijk veel gedaan
worden, voordat wij kunnen spreken
van volwaardig volksonderwijs in de
ware zin des woords. Maar wij mogen
hopen, dat, zoals eens de kwestie van
de algemene leerplicht een definitieve
oplossing vond, ook andere belangrij tte
problemen, die thans aan de beurt
zijn, eenmaal tot het verleden zullen
behoren. In het belang van het kind,
en daarmee in het belang van de toe-
komst van ons volk. Want het is toch
wel aan geen -twijfel onderhevig, dat
zo goed mogelijk onderwijs de basis'
is, waarop een bloeiend volksbestaan
enkel en alleen gegrondvest kan zijn.
„Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst".

Bij de illustraties:
Boven een prentje van de „oude school";
links de onaantrekkelijke school van een
veertig jaar geleden en.rechts de vrolijke
school van nu.

(Foto's: „Arbeid"}



WAAR 'T RECHT,

RECHT WORDT

„Hm", zei de burgemeester, „Arjaan,
moet dat huisje nou een rijksdaalder
doen? Kan dat guldentje er niet af?
Vroeger kreeg je er toch ook" maar

,30 stuivers voor."
'„Nee", had Arjaan gezegd, „die
huur was te laag. Ik wil nou hebben
wat het waard is; ik wil mijn recht
en dat is een riksdaalder."
En zo moest Berend van zijn Zeeuwse
arbeidersloontje van dertien gulden
en een kwartje in een hele week, een
rijksdaalder huur betalen. Een
-woning van een rijksdaalder, dat
lijkt niet veel, maar voor een land-
arbeider is het een heel bedrag en
als het dan bovendien nog een gulden
te duur is. wordt het helemaal te
grijs. En dit huisje was te duur, want
er zijn huizen en huizen en het krotje
van Arjaan, waarop Berend het oog
had, was met een daalder goed be-
taald.

Maar Berend had geen keus. Het
huisje, waarin hij jarenlang gewoond
had, was in de oorlogsdagen geheel
verwoest en het enige, leegstaande
woninkje was dat van Arjaan. Wat
doet een arbeider in zo'n geval? Hij
moet toch onderdak hebben, hij kan
zijn gezin toch niet onder de blote
hemel laten kamperen? Dus kioam
Berend met vrouw en kroost in het
enige lege huisje, dat beschikbaar
was en dat met f 1.50 in de week
royaal betaald zou zijn. maar waar-
voor hij nu een gulden meer van zijn
verdiensten moest afstaan.
Zijn vrouw had het nu nog moeilijker.
Want een gulden in de week is veel,
als je van zo weinig moet rond-
komen. Een gulden in de week, dat is
ƒ 52.— in het jaar en wat kan een
landarbeider daarvoor wel niet
kopen! Als de vrouw van Berend dat
bedrag in haar handen had kunnen
houden, had ze de textielkaarten niet
ongebruikt behoeven te laten ver-
lopen. Daarom zat haar, net als
Berend, die nodeloos uitgegeven
gulden lelijk dwars en daarom stapte
Berend naar den burgemeester.
Het gevolg was, dat de burgemeester
met Arjaan ging praten Maar we
hebben al gehoord, dat Arjaan zijn
recht wou hebben. Hij stond om zo
'te zeggen op zijn riks en hij kreeg
hem. Want hij was oud-raadslid en
een broeder-in-den-here van den
burgemeester. De burgervader kon
dus Arjaan niet anders dan vriend-
schappelijk polsen over de mogelijk-
heid van een verlaging, want zelfs
de burgemeester vond een daalder, of
hoogstens twee gulden, voor een
huisje van anderhalf kamertje ge-
noeg.
Nu was Arjaan. een rechtzinnig
mens; stijl in de leer en niet bereid
tot compromissen. En dus behield hij
zijn rijksdaalder en had daarvan
voor vijf gulden voldoening, want
niets is een mens dierbaarder dan te
krijgen en te houden wat recht is...
in zijn eigen ogen.
Doch er zijn ook andere ogen en
daaronder die van Berend. Die zag
iedere week een zuurverdiende gulden
van zijn loon afnemen en moeders
voorhoofdrimpels dieper worden. Die
las in de krant van een verbod tot
huurverhoging en toen wist hij, dat
ook hij zijn recht had, al was hij
maar een slechtbetaalde arbeider.
Gelukkig was Berend lid van het
N.V.V. en hij wist, dat de vakbond
het aangewezen middel is voor den
arbeider om zijn recht te verkrijgen.
Toen schreef, hij met stijve vingers
een moeizaam opgestelde brief aan
het Bureau voor Rechtsbescherming
in zijn district en daarna namen de
zorgen spoedig een eind.
He t Bureau maakte korte metten,
diende een klacht iri bij den Ge-
machtigde voor de prijzen én dezer
dagen kwam •het vonnis: Arjaan
moet al die te veel ontvangen guldens
aan Berend terugbetalen en hij
krijgt nog f 100.— boete toe.
Maar Berend was dan 'ook lid van
het N.V.V.

[ MEDISCHE VRAGEN^)
(Vrauen voot rteze rubriek nc/ite men rot
den mediscfien medewerker nan Het
weekblad „Arbeid" Postbus 100. Am.tter-
aamt.

J. D. v d. L. te T. Noch een thee van
jong gras, die de urinehoeveelheid ver-
meerdert, noch het beperken van de hoe-
veelheid vocht, die uw jongen per dag zou
willen dringen, zijn bruikbare middelen
om het bedwateren te bestrijden. De oor-
zaak is in vele gevallen een te grote slaap-
diepte van het kind. De slaapdiepte wordt
minder, wanneer het ventje goed is uitge-
rust. Zorgt u dus, dat hij bijtijds in bed
komt en laat hem. zo mogelijk, ook nog
's middags slapen. Verder kan om dezelfde
reden een nachtlichtje in de slaapkamer
wonderen doen. Tenslotte kan men veel
beddegoed sparen, door den jongen precies
l uur na het, inslapen goed wakker te
maken en dan volledig te laten uit-
urineren. Later in de nacht moet men
hem öan niet meer opnemen.
H. W te IJ ..De prikkel in tenen en vin-
gertoppen", waarover u klaagt en die bij
diabetes nogal eens voorkomt, kan inder-
daad veelal afdoende worden bestreden
met behulp van aneurinetabletten. De
door u gebruikte hoeveelheid. 2 x daags
l mg., is echter wat gering: het doel
wordt in de regel eerst bereikt door ge-,
ruime tijd achtereen plm. 10 mg. per dag
te gebruiken (3 tabletten van 3 mg.).
Noodzakelijk is hierbij het gelijktijdig
gebruik van ascorbinezuur niet.

J V. te R. .Tot mijn spijt is zonder onder-
zoek over uw klachten geen oordeel
mogelijk.

A. J. F. J te A. Wanneer ze niet te grote
tochten maakt, kan een a.s. moeder ge-
durende de eerste zes maanden gerust van
de fiets gebruik maken.

'J. Z. te IJ. Of inderdaad een maag te
weinig sap afscheidt, kan alleen uitge-
maakt worden door een onderzoek van
öe maaginhoud. De klachten, die u
noemt: moeilijk opboeren, waar ge toch
vaak behoefte aan hebt. het gevoel of er
een grote- bal in de maagstreek zit. ver-
moeidheid, een droge mond en prikkel-
baarheid kunnen met een maagstoornis
samenhangen, maar kunnen ook door ner-
vositeit ontstaan.

G W. te R. De bloeddruk wordt bepaald:
ten eerste door de hoeveelheid bloed, die
in een bepaalde tijd door het hart in het
vsatstelsel wordt gepompt: ten tweede
door de elasticiteit van dit vaatstelsel en
ten derde door de weerstand, die het wég-
gestuwde bloed ondervindt in het yaat-
svsteem. doordat het zich. hoe verder het
van het hart afkomt, over een steeds
groter aantal en steeds fijner wordende
vertakkingen van het. vaatsysteem moet
vérdelen. Jonge menden kunnen een ver-
hoogde bloeddruk krijgen tengevolge van
een te grote spanning, een soort kramp-
achtige vernauwing dus in de kleinste
slagadertjes. Hierdoor wordt dus alléén op
de grootste afstand van het hart het
stroomgebied verkleind, waardoor het
bloed min of meer wordt opgesloten in de
slagaderen en de druk in het hele systeem
stijgt. Deze vorm vindt men het meest bij
mensen tussen 30 en 50 jaai»; hij heeft
niet 'met nierziekte te maken. Degenen,
die dit verschijnsel vertonen, hebben in
de regel een blozend uiterlijk.

Df bloeddrukverhoging, die wél met nier-
ziekte te maken heeft, ontstaat doordat
tengevolge van de nierziekte een vaatver-
nauwende stof in het lichaam komt, die
het gehele vaatsysteem tot samentrekking
brengt. Hierdoor kan het bloed dus min-
der goed aan de oppervlakte van het
lichaam komen en de lijders zien bleek.
Ook bij de z.g. zwangerschapsnier be-
staat tijdelijk een dergelijke toestand. De
meest gewone vorm van verhoogde bloed-
druk is een normaal verschijnsel van de
ouderdom; met het klimmen van de jaren,
gemiddeld zo tussen 60 en 70- jaar, worden
de vaten wat minder elastisch, waardoor
de druk in het vaatsysteem vanzelf wat
stijgt. Risico. en bezwaren zijn hieraan
nauwelijks verbonden.
Vermoedelijk spelen inderdaad bij de
eerstgenoemde verhoogde bloeddruk van
jongere mensen nerveuze invloeden een
belangrijke rol.

O. P. te H. Het feit, dat de hoofdluis zich
bi] voorkeur op het achterhoofd nestelt
en achter de oren. heeft, aanleiding ge-
geven tot het bekende volksgeloof, dat de
luizen uit zichzelf vanuit het achterhoofd
van den mens zouden kunnen ontstaan.
Dit is een typische gedachtenvlucht voor
de harde werkelijkheid. Iedereen weet im-
mers, dat hoofdluis alleen een kans krijgt
in het onzindelijke gezin. Er is dus terecht
i e-den om zich te schamen, wanneer men
het zó lichtvaardig met de zindelijkheid
neemt, dat de enkele luis, die bij iedereen,
óie zich iri gedrang bevindt — in tram of
trein of in de school — kan komen over-
stappen, de kans krijgt om tot een wel-
varende familie uit te dijen. Ik ben het
dus geheel met u eens, dat het „luizen-
net" een kinderachtig verzinsel is.

A'. A. B. de S. te S. De hoeveelheid melk
i-i het rantsoen van uw baby van bijna
p.cht maanden hebt u te sterk beperkt. Ze
krijgt slechts tweemaal daags 200 gram
pap en vermoedelijk hebt u de melk van
deze pap nog met water verdund 600 gram
melk per dag is het minimum, waarmee u
moogt volstaan en ik gaf haar liever om-
streeks 800 gram dagelijks. Denkt u er-
aan, dat de melk gestandaardiseerd is:
verwerkt u dus in het rantsoen van uw
kind tien a twaalf gram natuurboter per
dag. Dan moet u bedenken, dat het een
verkeerde gewoonte is om aan kleine kin-
deren slechts een gedeelte van de graan-
korrel te willen geven, zoals u het doet in
de vorm van „kindermeer' (dat in de regel
u i l fijne rijstebloem bestaat) en in de
vorm van beschuit. Kookt u liever een
stevig papje voor uw kind van ongebuild
tarwemeel en leert u haar thans lang-
zamerhand om een sneetje bruin brood
naar binnen te werken. Wat de grbente
betreft, heb ik bij een matig melkgebruik
hezwaren tegen postelein en ook tegen
labarber. Beide groenten bevatten een
hoog gehalte aan oxaalzuur, waardoor de
kaJkvoorziening wordt bedreigd. Leest u
over de oxaalzuurkwestie nog maar eens
mijn antwoord in de rubriek van verleden
week aan M. K. V. te A. Alle andere groen-
ten zijn uitstekend en vooral snijbiet
wordt door de kinderen vaak zeer gewaar-
deerd. Als u een stukje tuingrond bezit,
kunt u gemakkelijk een paar regeltjes
z&aien en daarvan tot diep in de herfst
uw kind voorzien. Op de boterham kunt
v uw kleintje gerust fijngeraspte rauwe

v-orteltjes, aardbeien en straks ook bessen-
moes geven. Kruisbessen zijn weer minder
geschikt vanwege het oxaalzuurgehalt*-
Ook kan men met voordeel de boterham,
behalve met boter, besmeren met een
weinig dooier van een zachtgekookt ei-
Denkt u er vooral om aan uw dokter bon-
nen voor levertraan te vragen en deze
levertraan ook aan te schaffen. Al schijnt
hec zonnetje op het ogenblik ook volop,
levertraan bevat, behalve vitamine D, ooK
vitamine A en nog vele andere voor de
groei van ,uw kind belangrijke stoffen,
zodat ik u zou raden, hoogstens met uit-
zondering van de allerheetste dagen, ooK
'u de zomertijd een flinke theelepel lever-
traan per dag te geven. Met de bruine
boontjes zou ik maar niet te royaal zijn;
dit is ook niet meer nodig, zodra u de paP
met tarwemeel kookt en beschuit vervangt
door bruinbrood.
Het gemiddelde geboortegewicht van meis-
jes is: 6 pond en bijna 2è ons bij een
lengte van 49 cm. Het gemiddelde gewicht
op een leeftijd van acht maanden is:
16 pond en 2 ons, lengte 69 cm.

L. te S. De aandoening van het linker-
been, die u beschrijft, heeft vermoedelijk
niet met de bloedvaten, maar met de
zenuwen van het been te doen. Vraagt- u
uw huisarts eens een verwijsbriefje naar
een polikliniek voor zenuwziekten. opdat
u door een specialist onderzocht kunt
v/orden.

P. B. te H. Met uw huisdokter ben ik het
geheel eens. Bij het genezen van een been-
bieuk wordt aanvankelijk altijd meer been
gevormd, dan vóór het ongeval ter plaatse
aanwezig was. Eerst heel geleidelijk aan
wordt dit teveel weer in het lichaam op-
genomen. Zolang het er is, werkt het
vooral hinderlijk, wanneer het lichaams-
deel wordt gebruikt. Echter onder invloed
van het gebruik bereikt men het snelst
weer een geheel normale toestand.

J. v. d. M. S. te B. Of men „wild vlees",
ciat in de loop van een reeds enige jaren
bestaande middenoorontsteking is opge-
treden, zal verwijderen, hangt van de aard
van de ontsteking af: 3 tot 5 pet. van alle
oorontstekingen worden door tuberculose
veroorzaakt; hierbij heeft de oorspecialiss
tegenwoordig de neiging om slechts bij
hoge uitzondering ziek weefsel te verwijde-
ren, maar veeleer door verblijf in de
buitenlucht, goede voeding en de inwer-
king van zonlicht en nauwelijks enige
plaatselijke behandeling herstel te berei-
ken. Wel past men hierbij soms met veel
succes plaatselijke Röntgenbestraling toe.
Indien de oorontsteking door gewone
ettercoccen wordt veroorzaakt, is de oor-
arts gewend om het wilde vlees door aan-
stippen met verschillende etsmiddelen
(helse steen, chroomzuur, trichloorazijn-
zuur) te beheersen, terwijl grote polypen
c'nder plaatselijke verdoving worden. ver-
Vvijderd. Zonder onderzoek kan ik vanzelf-
sprekend over de toestand van uw oor niet
oordelen.

S S. te A. Wilt ge mij npg uw leeftijd
opgeven?

Rectificatie.

In de Medische Vragenrubriek van „Ar-
beid", no. 25, is in het antwoord aan
M K.'V. te A. (bldz. 4, elfde regel, laatste
kolom) een drukfout geslopen. Deze regel
had moeten luiden: „Oxaalzuur is een gif-
tige stof (bij een dosis van 5 g ineens
kunnen reeds levensgevaarlijke verschijn-
selen optreden), die, eenmaal in het
lichaam opgenomen, kalk aan bloed en
weefsels onttrekt.

NUTTIGE WENKEN
Gelijmde voorwerpen
Gelijmde voorwerpen, die met water in
aanraking komen, kan men met formal=
dehyd (b i j den drogist verkrijgbaar) be>
strijken. Men kan de voorwerpen dan
gerust met water behandelen.

Kousen
Heeft men de kousen niet eerst in wa*
ter gezet voor zij werden aangetrokken,
dan komen er, als het regent, watervlek=
ken op. Door de,kousen even geheel nat
te maken, zullen de vlekken verdwijnen.

VÜthoeden
Witte vilthoeden maakt men schoon met
magnesia. Met een borsteltje wordt
eerst de magnesia in de hoed geborsteld.
Daarna wordt de hoed met een papje
van magnesia en water ingewreven, tot
hij geheel schoon is.

Verfvlekken verwilderen
Verfvlekken kan men verwijderen door

ze met terpentijn te behandelen. Men
mag echter vooral niet te royaal met
de vloeistof zijn. Terpentijn heeir een
doordringende geur, die lang in het goed
blijft hangen.
Het beste doet men, het behandelde
goed in de buitenlucht te laten uit'
waaien.

Behandel fijn wasgoed

voorzichtig

Fijn wasgoed mag nooit worden uitge»
kookt. Ook mag er geen heet, maar
moet er lauw of koud zeepsop voor
worden gebruikt. Daarin wordt het goed
ondergedompeld en uitgedrukt
Men mag het fijne goed niet wrijven,
borstelen of wringen.

Handbeschermers

Voor de fiets kunnen we handbescher»
mers van krantenpapier inaken. Ze zijn

niet zo duurzaam als de „echte" hand*
beschermers van leer of zeildoek — /e
gaan ook niet zo lang mee. Maar voor
„een verlegen reis" doen ze prachtig
dienst.
Binnenkor t zullen wij eens meer uit*
voerig het nut van kranten voor huis*
houdelijk gebruik, behandelen. Misschien
kan men met deze enkele wenken zijn
voordeel reeds doen.

Kant wassen
Fijne en tere kant, kan worden gewassen,
door ze om een fles te wikkelen en deze
door het waswater heen en weer te

halen

Voor een verblijf te

VALKENBURG (L) of HOUTHEM
verstrekt de V.V.V. Het Geuldnl Valkan-
burg (L . ) alle inlichtingen. Hotel- ea Pen-
siongids gratis verkrijgbaar. De ?eldz&.'"rl

mooie natuur met haar heuvels, dalen e11

rotspartijen, alsmede de vele bezienswaar-
digheden en attractief- maken een vcvbliJ*
in het dal der Geul tot een ideaal vacantie-
genot Alle 95 hotels en pensions geopen"
als voorheen.

(liadi&L
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KRONIEK VAN DE ARBEID

n Dinsdag worden door
rsum I op golflengte 415 M.

12.25 tot 12.40 uur de speciale
N.V.V.-reportages uitgezonden:
„HET KWARTIER VAN DEN
ARBEID", welke ook Uw aan-
dacht verdienen.

1: VAN DEN ARBEID VOOR DEN ARBEID

A l is het zomer en vacantietijd,
de arbeid staat niet stil en dus

staat evenmin stil de behartiging van
fle belangen van de arbeid. D.w.z.,
flat de vakbonden, met het N.V.V.
aan de top, rusteloos verder werken
aan de bescherming en de verdedi-
ging van alle belangen, die de Neder-
landse arbeiders raken. De vak-
bondsbesturen verstaan hun vak. Het
Merendeel van hen heeft jarenlang
Biet dit bijltje gehakt en. weet dus wel
wat er gebeuren moet en hoe het ge-
beuren moet. Zij zijn deskundigen ge-
worden op het gebied van arbeiders-
wetgeving, zij zijn meesters geworden
°P het gebied van onderhandeling.
Langzamerhand is daar uit de arbei-
öers zelve, een kader gevormd, dat
floor zijn bijzondere bekwaamheid op
flit gebied een element van de groot-
ste waarde is geworden. Het vak-
bondswerk pleegt de bestuurders da-
Selijks^pp de proef te'stellen. Alleen
iemand, die de bijzondere eigenschap-
Pen bezit, welke voor dit werk nodig
ziin, blijft op den duur gehandhaafd.
Het is een arbeid, die zo schero op de
Practijk van het leven Is afgesteld,
flat er een soort van natuurlijke se-
lectie plaats vindt. Iemand, die er
niet voor deugt, verdwijnt vroeger of
later onherroepelijk. Dat heeft de ge-
schiedenis wel. geleerd.
Het is echter niet alleen een kwes-
tie van leiding. De arbeiders, leden
van de vakbonden, moeten door hun
wil en hun streven leiding in een be-
Paalde richting mogelijk maken, want
er gaat een voortdurende wisselwer-
king uit van leiding tot massa en om-
Sekeerd. De leiding zet in daden cm
wat de massa der arbeiders nastreeft
En zo is een goede vakbond een een-
heid van bestuurders en leden, die
vrüwel niet te splitsen is zonder dat
het karakter van de vakbond verlo-
ren gaat. In dit licht bezien is dus de
slagzin zo treffend juist, welke het
N.V.V. op het ogenblik voert: „De wil
'van den werker wordt de daad van
het N.V.V."

e arbeid is de grootste machts-
factor in de tijden, die komen

gaan.
Meer dan ooit valt de klemtoon op de
productie. Voor de toekomst kunnen
wij alleen vertrouwen op wat onze
handen scheppen. Daarom is het
lichaam, dat de Nederlandse arbeid
vertegenwoordigt, van een-geweldige
betekenis in het Nederlandse openbare
leven. Het N.V.V. wordt, omdat het
reeds de symbolische eenheid van de
arbeid is en op den duur ook de feite-
lijke eenheid zijn zal, een apparaat,
dat in sterkte en doeltreffende orga-
nisatie zijn weerga niet vindt.
Het is daarom een uitstekende ge-
dachte om ook per radio het Neder-
landse volk op de hoogte te stellen

van de wijze, waarop het N.V.V. werkt
en hoe het georganiseerd is. Daartoe
is ingesteld een wekelijks „Kwartier
van de Arbeid". Dit radiokwartiertje
wordt iedere Dinsdag van 12.25 tot
12.40 uur op de zender Hilversum I
uitgezonden. Het zijn geen dorre le-
zinkjes, doch gesprekken van de ver-
schillende afdelingsleiders van het
N.V.V. met een nieuwe figuur, te we-
ten de „Onbekende Nederlander 1941"
Deze man wordt verondersteld niets
van het N.V.V. te weten en nu wordt
hem op zijn verzoek verteld hoe iedere
afdeling werkt. Op die manier zal het
een ieder duidelijk worden welke or-
ganisatie-vorm men voor ogen heeft
en wat de vraagstukken van den dag
zijn. Het programma voor dit radio-
kwartiertje is voorlopig uitgewerkt tot
eind September.

T erwijl de vakbondskantoren en het
hoofdbestuurstaureau van 't N.V.V.

gonzen van het werk, merkt men daar
naar buiten weinig van. Als er moei-
zame onderhandelingen worden ge-
voerd over nieuwe verordeningen, als
er misstanden worden weggenomen op
het gebied van bijvoorbeeld werkver-
schaffing of werkverruiming, als er
een nieuw collectief arbeidscontract
wordt voorbereid, als er besprekingen
gaande zijn over tarieven en lonen,
welke weer verband houden met de
prijspolitiek en met de gehele positie
van ons land. dan zijn dat alle din-
gen, die buiten de gezichtskring van
het grote publiek liggen. Maar al die
werkzaamheden tezamen hebben hun

* DE ZOMER LOKT *
De Natuurvriendenhuizen
staan open
Het is volop zomer, de vacanties
zijn in aantocht en de bekende
natuurvriendenhuizen wachten, even-
als vorige jaren, op de vele bezoekers,
die daar in de rustige landelijke om-
geving, hun vacanties komen door-
brengen.
Het woord natuurvriendexihuizen is
voor velen een bekende klank, die
hen doet herinneren aan vele zorgen-
loze dagen, verfrissend, naar lichaam
en geest.
Dit keer staan er weliswaar niet
zoveel huizen open als vorige jaren,
maar ze zijn zodanig gelegen, dat de
meesten er gebruik van kunnen ma-
ken zonder al te grote reizen te moe-
ten ondernemen.

Voor Friesland, Oroningen. Drente
en Overijsel liggen het meest geschikt:
„De Hondsrug" en „Het Hunehuis".
Dit laatste huis is ook gunstig gele-
gen voor Noord-Holland, daar het ge-

makkelijk per boot bereikbaar is Zo-
Vel over Meppel als over Lemmer.
Voor Gelderland zijn te verkiezen:
„Krikkenhaar" en „De Brummel".
Voor Utrecht, Noord- en Zuid-Hol-
land zijn het geschiktst: „Ons Honk",
„Over-Holland" en „De Brummel'.
Bezoekers uit andere provincies zul-
len zich een langere reis moeten ge-
troosten. Verder verdient het aanbe-
veling geen grote reizen te maken en
niet te vaak van het ene naar het
andere oord te trekken. Men moet
het zoveel mogelijk zoeken in één
ruime Omgeving.
Ket is goed, dat wij als Nederlan-
ders-onder-elkaar eens bijeen zijn
zonder de sleur van de dagelijkse
kennissenkring. In de natuurvrienden-
huizen kunnen alle streken en steden
elkaar leren kennen en waarderen.
Hier kan gemeenschapsgevoel ge-
kweekt worden door de ^ugang met
elkaar, door het ^emeersschappelijk
verrichten van de huiselijke werkjes,
zoals bedden opmaken en koken —
men bedenke, dat vele handen licht
werk maken — en doordat een ieder
zich thuis kan gevoelen Enfin, dui-
zenden van onze lezers kennen deze
aantrekkelijke sfeer uit ervaring.

(Foto: „Arbeid")

invloed op het arbeidersleven. Wan-
neer zich nog daarbij voegt het stre-
ven om zowel de arbeid als de vrije
tijd van den arbeider mooier en
vreugdevoller te maken, dan is het ge-
heel een voortdurende strijd voor de
verhoging van het levenspeil van ons
volk. Deze strijd en dit streven wor-
den gesymboliseerd op de plaat, welke
men op het ogenblik op de reclame-
borden geplakt ziet en die tot kern-
spreuk draagt: „Geluk in arbeid en
leven". Dat is wat het publiek ervan
ziet en het is goed, daarbij tegelijker-
tijd te beseffen hoe hard er moet wor-
den gewerkt om dit streven tot wer-
kelijkheid te maken.

nderzijds moet ook het publiek,
dat wil in ons geval dus zeggen:

de grote massa van de 'arbeidende be-
volking van Nederland, zich van zijn
kant niet onbetuigd laten. Het moet
niet staan kijken, naar wat N.V.V.-
leiding en vakbonden doen, het moet
meeleven in de strijd voor een beter
arbeidersbestaan en dat meeleven
dient zich in de eerste plaats te uiten
in een actief deelnemen aan het vak-
bondswerk. In de tweede plaats kan
dit meeleven de vorm aannemen van
een rechtstreeks contact met de re-
dactie van dit weekblad, dat immers
bedoeld is als centraal orgaan voor
al deze arbeiders.
Dit betekent niet, dat wij van plan
zijn een uitvoerige, maar onsamen-
hangende stroom ingezonden stuk-
ken te plaatsen, maar wel, dat de
redactie bereid is op ieder punt, dat
de grote lijnen van het vakbondswerk
raakt, in te gaan.
Juist nu wij beschikken over een
centraal orgaan van alle bonden, die
bij het N.V.V. zijn aangesloten en de
behandeling in dit blad dus alle leden
van het N.V.V. bereikt, vertrouwen
wij, dat deze opwekking telkens het
zoeklicht van de publiciteit zal doen
werpen op ieder brandend vraagstuk,
dat het arbeidersleven, beïnvloedt.

Een bijzonder punt vormen de - dis-
tributiemaatregelen.
De eis is, dat men alle bonnen mee-
neemt die nodig kunnen zijn. Ook in
dit verband verdient het aanbeveling
om niet te vaak van het ene oord
naar het andere te trekken. In plaats
van bonnen voor lange termijn neemt
men wat voorraadjes mee.
Lokkend staan de deuren van de
natuurvriendenhuizen weer open. Wie
van de natuur houdt en jong van hart
is, kan er deze zomer weer op uit.
Aanvragen kunnen als voorheen
gericht worden aan de vanouds be-
kende adressen. Verder worden alle
inlichtingen gaarne verstrekt door
het Centraal Bureau, Amstel 224-226,
Amsterdam-C.

Bij de, foto's:
Links: Een rustig zitje in het
natuurvriendenhuis „Over-Holland".
Rechts: Verzorging van den in-
wendigen mens.

(Foto's „Arbeid")



E rgens loopt een jongen te fluiten.
Hij fluit een vogel na, — dan valt

hij op een „schlager" van de laatste
tijd en herhaalt tot in den treure het
brokstuk melodie, dat in zijn hoofd
is blijven hangen. De lucht is blauw
en de zonnehitte weerkaatst op de
straten. De jongen voelt zich beha-
gelijk en heel zijn zomerse stemming
klinkt op in zijn gefluit.
Hij fluit en hij weet niet hoe; hij
Vindt de tonen zonder er zich reken-
schap van te geven hoe hij tong en
lippen houdt. Zijn mond vormt zich
tot klanken en de jongen geniet van
2rjn muzikale prestaties.

. Diezelfde jongen doet mee aan een
gymnastiek- wedstrijd. Hij zwaait over
de brug, hij neemt het paard met een
vlotte sprong, hij werkt zijn vrije
oefening keurig af en hij wint een
Hfijs. Gelukkig is hij, stralend ge-
lukkig, omdat hij zich tot de besten
van de club weet in het gymnastiek-
lokaal. Het is een glorietocht als hij
aan de bestuurstafel mag komen om
daar zelf uit te zoeken wat hij als
prijs het liefste heeft. Een glorietocht,
die verlegen maar triomfantelijk
wordt begonnen en die hem dan voor
een collectie begerenswaardigheden
brengt, welke zijn ogen niet eens zo
snel kunnen waarnemen. Zonder
nauwkeurig te onderscheiden mon-
stert hij alle schatten en kiest dan
zonder aarzelen een mondharmonica,
een lang gekoesterd ideaal, dat ach-
ter winkelruiten werd bewonderd, dat
andere jongens is benijd. Nu is zo een

•'harmonica zijn eerlijk, wei-verdiend
eigendom.
De jongen is gelukkig. Hij liefkoost
£ijn gevernist instrument, hij liefkoost
zelfs het doosje, dat zijn schat tot
huisvesting dient. Aarzelend heeft hij
zijn lippen gezet op de houten vier-
kantjes, die de toegangspoorten vor-
men tot de muziek. Een mengelmoesje
van tonen komt eruit, — geen melodie
zoals hij zonder moeite fluiten kan.
Dat is een teleurstelling. Zijn mond is
een natuur-instrument, waarover hij
naar believen en met meer of minder
succes beschikken kan. Maar een har-
monica stelt hoger eisen.

Als hij het geluk heeft, dat zijn jon-
gere broertjes van het instrumentje
afblijven en wanneer hij het ding zelf
niet in het zand laat slingeren of for-
ceert, dan zal hij het op den duur zo-
ver brengen, dat er een dragelijk
deuntje op te spelen valt.
Maar natuurlijk is de eerste voor-
waarde, dat de jongen zelf wat gevoel
voor muziek heeft Hij rnoet de noten
van elkaar kunnen onderscheiden en
bovendien voldoende belangstelling
voor de muziek hebben om een beetje
systematisch te oefenen Zijn we op
dat punt aangekomen, dan staan we
eigenlijk vóór de splitsing waarop de
jongen hetzij louter een harmonica-
liefhebber blijft, dan wel een muzi-
kantje wordt, wiens muziek misschien
tijdelijk, misschien voor goed een
bron van vreugde in zijn leven be-
tekent.

Die vrije, ongebonden, ongediscipli-
neerde jongen met zijn harmonica is

m
het type, dat wij niet zouden willen
missen. Hij fluit vals, hij vernielt zijn
instrument, hij bedelt geld bij elkaar
voor een nieuwe harmonica, die in
negen van de tien gevallen al heel
spoedig dezelfde weg opgaat als de
eerste, maar alles bij elkaar is het
hier een vrije en zuivere uiting van
vreugde, zoals jongens die kennen en
voelen. Hoor ze blazen op hun primi-
tief harmonicaatje! Het ene deuntje
na het andere komt er dragelijk uit.
Soms hebben ze last met het tempo,
maar dikwijls sieren ze ook het wijsje
op met eigen-gevonden krulletjes en
tierlantijntjes. Ze spelen voor zich
zelf en ach, wat doet het er dan toe,
of ze wel precies het officiële noten-
balkje volgen van de melodie.

Toch zit er in al die fluitende jongens
een beginsel van muzikaliteit, dat ver-

zorging waard is. Tallozen zijn er
onder, die een opmerkelijk zuiver ge-
hoor hebben. Met wat leiding en oefe-
ning leren zij meer van muziek be-
grijpen en leren zij hun instrument
beheersen. Dat eist wat inspanning en
dat eist in de eerste plaats prijsgeven
van een stuk ongebonden en spontane
muzikale uiting. Maar zij krijgen er
dan ook heel wat voor terug. Als ze
eenmaal werkelijk, op hun instrument
thuis zijn, als ze feilloos iedere toon
en ieder accoord weten te treffen, dan
krijst hun iedere valse toon venijnig
in de oren. Dan kunnen zij het slor-
dige er-maar-op-los-spelen niet meer
uitstaan en ontwikkelt zich een ze-
kere vak-trots, die immers het begin
is van elke prestatie, die uitsteekt
boven het „natuurlijke gemiddelde".
Tenslotte zou de jongen, met wien we
begonnen, toch ook zijn harmonica
niet hebben kunnen winnen als hij
geen lid was geweest van een gymna-
stiek-vereniging en als hij dus niet
onder leiding en systematisch gymna-
stiek had geleerd. De vereniging is nu
eenmaal het middel om gezamenlijk
het zover te brengen, dat ieder per-
soonlijk op een hoger plan komt.

De volgende stap is dus logisch: het
muziekkoortje. Dan komt de mond-
orgelclub, of de mondaccordeonver-
eniging, of hoe die clubjes verder mo-
gen heten. Meestal zijn het onder-
afdelingen van speeltuin- of buurt-
verenigingen en het is opmerkelijk,
welk een aardig resultaat met dit be-
trekkelijk primitieve volksinstrument
kan worden bereikt. Er zijn geen
kunstenaartjes-in-de-dop, het zijn
doodgewone volkskinderen, die daar
leren hun dagelijkse vreugde op een
muzikale wijze te uiten. Het is ware
volksmuziek, die geen aanspraak
maakt op de zwaar te dragen kwalifi-
catie „kunst". De mondharmonica
heeft geen pretenties.

Misschien gaan de besten van hen
later over op een moeilijker instru-
ment, maar wie dat niet doet, be-
houdt toch zijn hele leven die vaar-

digheid op het instrumentje van zijn
jeugd.

/"O
Later zal die jongen groot zijn. Als
opgeschoten slungel zal hij sentimen-
tele deuntjes op zijn harmonica bla-
zen. Als hij in zijn verliefde jaren is,
zal hij een voorkeur hebben voor
smachtende melodietjes en als hij met
wat vrienden en vriendinnen er op
uit trekt, dan zal hij onderweg het
marstempo erin houden alleen al doof
zijn harmonica uit zijn zak te halen,
op zijn mouw af te kloppen en dan
het versje in te zetten, waarover ze
het allen zonder afspraak eens zijn.
En 's avonds kwijnt er een melancho-
liek deuntje over de hei of over het
water, totdat eindelijk alles weg-
droomt in de schemering.
Nog later .. . dan heeft die jongen zijn
eigen spruiten. ^ En als dan een van
de nieuwe generatie ook eens met een
harmonica thuis komt, leeft de vader
weer op bij de herinnering aan zijn
jongensdagen en neemt hij met gre-
tige vingers het instrumentje over.
Hij klopt het met het oude, vertrouw-
de gebaar op zijn mouw af en zet zijn
lievelingswijsje in. Als zoon of dochter
de volgende morgen van de vriendjes
en vriendinnetjes moet horen: „Jö, je
ken 'r niks van", dan zegt de spruit
vol trots: „Maar mijn vader, die ken
effe fijn spele ..."
En zo hoort bij den Hollandsen jon-
gen onafscheidelijk van tijd tot tijd
een mondharmonica, het instrument
van zorgeloosheid en van muzieK
zonder pretenties.

Bij de foto's:
Boven:
Een vrolijk of een smachtend wijsje,
— de harmonica vertolkt alle stern*
mingen.
Links:
En hier is het harmonica-corps, eert
klankrijTc orkest van de jeugd.

Foto's; „Arbeid"
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Uit de Elf Provinciën
blijft, zijn wij bij het onderhoud van
onze talrijke veestapel voor het
grootste gedeelte " aangewezen op
hetgeen onze eigen bodem kan op-
leveren. Hoe meer gras wij winnen,
des te gemakkelijker zullen wij de
winter doorkomen als het vee op
stal staat en over des te meer melk,
boter, kaas, vlees en vet zullen wij
beschikken. Gelukkig legden onze
boeren zich er de laatste jaren reeds
steeds meer op toe, om zoveel moge-
lijk veevoeder zelf te verbouwen. Het
inkuilen van groenvoer en het kunst-
matig drogen van gras waren daarbij
belangrijke hulpmiddelen en in de
toekomst zullen zij nog wel belang-
rijker worden.

Inkuilen naar Finse methode
Een ruim gebruik van stikstofmest-
stoffen — één kg. zuivere stikstof

Vroeger werd het kuilgras op een
grote hoop gereden, bedekt met een
dikke laag aarde en geduldig werd
daarbij het resultaat afgewacht. Bij
die manier van inkuilen trad een
groot verlies van eiwit op Soms ging
80 pet van het in het gras aanwezige
eiwit verloren. Bij de nieuwe manier
conserveert men het gras met behulp
van het zogenaamde Finse zuur. Dit
is een mengsel van zwavelzuur en
zoutzuur, waardoor het eiwitverlies
tot ongeveer 20 % beperkt kan wor-
den.

Kunstmatig drogen van gras
In ons land zijn ook al heel wat gras-
drogerijen verrezen, die alle op volle
capaciteit werken en die een pro-
duct leveren, dat volwaardig ge-
noemd kan worden. Deze wijze van
conserveren draagt er het hare toe
bij, om onze voedselproductie te ver-
groten, terwijl het bedrijf minder af-
hankelijk wordt van de aankoop van
krachtvoer.

Alles bijeen genomen wordt er dus
voldoende gezorgd om ons van een
goede voedselvoorraad voor de ko->-

Voeding van het vee is
voeding van den mens

J uni — het is tijd van hooien.
Het werk is in volle gang.

Langzaam ziet men de groeni-
ge weiden veranderen in gele
„stoppel"-velden, waar de „ro-
ken" in lange rijen opgehokt
staan. Op de kleine bedrijven
wordt nog de zeis gezwaaid,
daar houdt men nog vast aan
het aartsvaderlijke handwerk.
Elders ratelen de maaimachines
door de polders. D« schroei-
ende zon doet het hooi snel
drogen en daarom zijn deze
warme Junidagen gouden uren
voor de hooioogst.

land staat doorlaaid van zou,
die nu als schroeiend vuur loodrecht
Wt de lucht neervalt.
•fo de hooilandên werken de arbei-
ders, de ruggen gekromd in de gloei-
ende zon, onvermoeid bezig met het
z° zware en inspannende werk. Er
*ordt heel hard gewerkt, al wat
annen heeft helpt mee. Leeg zijn de
boerderijen, want gemaaid moet er
*orden en gekeerd. Er moet geharkt
*orden en in oppers en roken gezet.

Er moet geladen worden en in de
schuren opgetast. Want het zijn gou-
den dagen voor de hooi-oogst, dagen
waar de boer van moet profiteren. Er
is nu geen tijd voor eert praatje of
voor een ogenblik van rusten. Op de
boerderij is het allernoodzakelijkste
werk vlug afgedaan. Want er moet
gehooid zijn, voordat het weer om-
slaat. Ieder ogenblik kan het veran-
deren, het kan gaan onweren, het
kan gaan regenen en dan is al het
werk bedorven. Daarom werken allen
met de uiterste krachtsinspanning.
Zij werken aan één stuk door, slechts
onderbroken door een korte schaft,
van 's morgens vroeg tot 's avonds
laat. Het is moeilijk om voldoende
werkkrachten te krijgen en het' werk
moet toch gedaan worden.
Een onderdeel van de Productie-
slag is begonnen •— er wordt gehooid.

OnS voornaamste gewas
De boeren zijn goed te spreken over
het weer. Zeker, er mag wel een
beetje regen komen, maar eerst
dient het hooi binnen te zijn. Hun
voornaamste bezorgdheid geldt al-
leen het gras. Gras is ons voornaam-
ste gewas, want wij hebben in ons
land 1.200.000 hectaren grasland
tegenover 900.000 hectaren bouwland.
En nu de aanvoer van veevoeder over
zee voorlopig wel zeer bezwaarlijk

\

Wer/c van de toekomst

(een baal van 100 kg. bevat door-
gaans 20 kg. zuivere stikstof) op het
land geeft een grotere opbrengst van
niet minder dan 30 kg. goed hooi —
maakt het mogelijk om de grasland-
bedrijven intensief te beweiden,
waardoor een groot deel van het
land beschikbaar komt om hooi van
uitstekende kwaliteit, n.l. van jong
gemaaid gras en daarnaast een
flinke hoeveelheid kuilvoer met hoge
voedingswaarde te leveren. Het in-
kuilen van eiwitrijke gewassen,
waarvan jong gras er één is, ge-
schiedt verreweg het beste volgens
de Finse methode, waarbij slechts
een gering verlies van voedingsstof-
fen optreedt. Op deze wijze kan van
jong gras een volwaardig voeder ver-
kregen worden, dat in samenstelling
mét weidegras overeenkomt. Het is
dan ook goed mogelijk met een rant-
soen van 6 k.g. hooi en 25 k.g.
kuilvoer dieren met een melkgift
tot 10 liter op peil te houden, zonder
dat daarbij nog krachtvoer gegeven
behoeft te worden.
Het is mogelijk om in het voor- en
najaar, wanneer het te koud is om
te hooien, ook nog gras te maaien om
in te kuilen. Daarvoor hebben vele.
boerenbedrijven een betonnen gras-
silo aangeschaft. Dit jaar zijn er
meer silo's gebouwd dan ooit te-
voreii.

mende winter te verzekeren. Voeding
van het vee is voeding van den mens.
De boer weet, dat hij tussen de nood
en het volk in staat; van hem hangt
het af hoe ons volk zal worden ge-
voed. Daarom wordt er nu gewerkt,
dagen achtereen, in een jachtig tem-
po, onder de gloeiende stralen van de
Juni-zon, waar het land en het gewas
klaar staan om die zonne-energie oni
te zetten in voedsel, waarvan de ge-
zondheid en de levensverhoudingen
van ons volk afhangen.
De productieslag wordt gestreden.

Bij de foto's:

Links boven: Het hooi wordt
aan „roken" gezet. Het zonnetje
werkt goed mee en spoedig kan het
hooi worden binnengehaald.

Rechts: Mens en dier werken
samen op het. boerenland: Op het
ogenblik is paarden-tractie weer
toonaangevend in het boerenbedrijf.

Linksonder: De wagen is vol-
geladen met heerlijk geurig hooi en
langzaam gaat het huis toe. De
Komende winter behoeven de dieren
vooreerst geen gebrek te leiden.

(Foto's „Arbeid")



chafttijd! Een stoomfluit loeit - op een
werkverschaffing gaat in de verte een mand
aan een mast de hoogte in - in de kantoor-
gebouwen rinkelen electrische belletjes — op
werkplaatsen zegt de baas tegen zijn
knechts: „Nou, we stoppen maar", - en on-
middellijk daarna valt er een vreemde stilte
in al die s bedrijven en even later zit heel
arbeidend Nederland rustig te eten. Dat is
het merkwaardige moment van de dag, dat
de arbeid onderbreekt: de schafttijd.

Links: Op elkaar gepakt zitten
de arbeiders in de werkverschaf-
fingskeet. Rechts: Bij goed weer
gaat 't buiten ook. Onder: Wie
om een stoel vraagt, is een
kniesoor.

(Foto's „Arbeid") "

N iet alleen het werken is belang-
rijk, de rust is zeker van even-

veel gewicht, Wie niet werkt zal niet
eten, maar wie niet eet kan niet
werken. Daarom wie de arbeider in
zijn werk volgen wil, moet hem ook
zien in zijn rust en bij de schaft en
eindelijk bij zijn volkomen ontspan-
ning 's-avonds thuis. Voor vandaag,
nemen we alleen de schafttijd.
Zoveel mensen, zoveel manieren van
onderbreken van het werk. Ieder
houdt er zo zijn gewoonten op na.
Sommigen volgen de laatste vijf mi-
nuten aandachtig de klok om op de
seconde, dat de schafttijd wordt aan-
getikt het werk neer te gooien en
naar het schaf tlokaal te vliegen; an-
deren zijn bedaarder en maken rus-
tig het karweitje, dat zij onder han-
den hebben, af, om dan doodbedaard
eens te gaan kijken wat er nu in
dat kleine uurtje (al te dikwijls
maar een half uurtje) kan worden
gedaan. Men kent iemands tempe-
rament niet alleen aan de manier
waarop hij werkt, maar evengoed
aan de wijze, waarop hij met wer-
ken ophoudt. De langzame, de
„slome" vertraagt zijn tempo om
eindelijk tot stilstand te komen, ter-
wijl de driftige haastig alles stopzet
en van het werk wegholt. Men ziet
er de preciezen, de mensen, die naar
eigen zin het werk nooit nauwkeurig
genoeg kunnen doen en wier aan-
dacht ook niet verslapt wanneer het
schaftsignaal heeft geklonken. Dat
zijn de beste werkers, want bij hen
gaat het werk vóór alles en is schaf-
ten eigenlijk maar bijzaak.

Doch niet alleen karaktereigenschap-
pen hebben hier invloed. Het spreekt
vanzelf, dat het van buitengewoon
veel gewicht is'of men plezier in zijn
werk heeft of niet. Iemand, die.met
vreugde werkt, zal er alles aan doen
om wat hij aflevert zo goed mogelijk
te doen zijn. Maar de mensen, voor
wie het werk alleen maar een mid-
del is om aan de kost te komen, zijn
heel wat onverschilliger. Die .werken
alleen maar op de klok, om het ge-
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reedschap neer te gooien op dezelfde
seconde, dat het einde van de arbeid
wordt aangekondigd.
Als dat het enige onderscheid was
tussen de verschillende groepen van
werkers, zou het er in de arbeids-
wereld nog niet zo ongewikkeld uit
zien. Maar de geraffineerde wijze
waarop de arbeid wordt georgani-
seerd, dwingt de mensen dikwijls
heel anders te werken dan zij van
nature zouden doen. Neem bijvoor-
beeld het stukloon. Daar is een ar-
beider, die graag ieder stuk zo zorg-
vuldig mogelijk zou afwerken, die
aan iedere slag van zijn hamer of
van zijn vijl een zekere vreugde be-
leeft, doordat hij, wat daar onder
zijn handen ontstaat steeds mooier
en volmaakter ziet worden. Doch het
arbeidstempo gunt hem geen tijd om-
zijn eigen werk te bewonderen. Het
gaat er om zoveel mogelijk uit een
arbeider te halen: hij wordt betaald
per stuk en als dat stuk maar vol-
doet aan de minimumstandaard van
afwerking heeft de werker zijn taak
naar* behoren gedaan. Hoe sneller dit
tempo wordt opgevoerd, des te min-
der tijd schiet er over om met vak-
mansaandacht het werk te voltooien.

Het wordt een gejacht, dat een be-
langrijk deel van het plezier van de
arbeid wegneemt en daardoor op de
duur den arbeider onverschillig maakt
voor hetgeen hij aflevert.
Nog veel erger is dat het geval bij
de mensen, die van nature minder
vlug zijn. Het tempo wordt bepaald
naar de prestaties van de snelste
werkers en de ietwat tragen moeten
zich daardoor eigenlijk de gehele dag
boven hun krachten inspannen om
aan hun dagloon te komen. Een ar-
beider, die zo moet werken begroet
het schaftsignaal als een verlossing
uit de arbeidsslavernij, Dat is geen
vreugdevolle afwisseling meer van
arbeid en rust, maar slechts het
neerzinken tot dadenloosheid zo gauw
de jacht van de opgezweepte pro-
ductie even aflaat.
Al bijzonder sterk kent men dit sy-
steem in de confectie-industrie, waar
duizenden snelle meisjeshanden met
de naald door de weefsels vliegen en
waar duizenden goedkope japonne-
tjes met de Franse slag in elkaar

gesmeten worden. Later lopen die-
zelfde meisjes met haar vriendinnen
langs de grote magazijnen en gaan
de gesprekken over die goedkope
jurkjes, waarvoor je toch eigenlijk
niet zelf kunt gaan zitten zwoegen.
Neen, dat is zo, maar 't gezwoeg ge-
schiedt dan ook op de confectie-
ateliers. Alleen tioordat de meisjes
daar tot het uiterste worden opge-
jaagd en doordat bovendien het werk
zoveel mogelijk wordt gesystemati-
seerd kunnen die jurkjes voor zulke
spotprijzen worden verkocht. Maar
laten we dan ook niet meer spreken
over arbeid, die voldoening geeft. De
voldoening (en dan nog maar een
zeer betrekkelijke voldoening) krijgt
men dan alleen Zaterdags in het
loonzakje. Hoeveel mooier is het niet
als niet alleen het loon, maar. ook
het produceren zelf voldoening gaf.

Z o, dat is genoeg over al de goede
en kwade kanten, die aan de

arbeid in de tegenwoordige tijd zit-
ten. Laten we daar verder niet over
spreken en nu alleen de schafttijd
bekijken. Ook die rust kan op totaal
verschillende manieren worden ge-
bruikt. Natuurlijk dient de schafttijd
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Over de grens van de waarheid

de eerste plaats oin weer krach-
,'*ti te verzamelen, dus om de mid-
?&ëboterham op te eten. Erg royaal

die boterham op het ogenblik niet,
we zijn toch blij, dat we hem

hebben en met graagte pakt dan
een ieder zijn voorraadje monc'-
uit. De grote bedrijven zorgen,

er melk, thee of koffie (surrogaat
te verstaan) beschikbaar is en

de zaak heel goed ingericht is,
bordjes, messen en vorken

Verstrekt.
hoe weinig wordt daar nog

aatidacht aan besteed. Wie tussen 12
eri l een wandeling maakt langs de
fabriekswijken en langs de werk-
plaatsen, ziet overal arbeiders, die
*el schilderachtig maar heel primi-
*tef hun twaalfuurtje verorberen,

zit er een op een hoop stenen,
treft men een groep mannen
die op de wallekant zitten en
benen boven het water laten

bungelen. Een werkelijk goed inge-
Wchte eetzaal vindt men betrekkelijk
Geinig, hoewel de Arbeidsinspectie in
Öat opzicht heel wat verbeteringen
«eeft weten door te zetten en trou-

vrij wat werkgevers meer en
2org voor hun personeel gaan

tonen. Het is zeer zeker een bedrijfs-
belang, dat de werkkrachten in een
z° prettig mogelijke omgeving hun
rusttijden kunnen doorbrengen.

bijzonder primitief moeten nog
altijd worden aangemerkt de schaft-
Selegenheden bij werkverschaffings-

e.d. De aard van deze ar-
werkt dat ook wel heel sterk

lri de hand. De arbeiders zijn over
grote oppervlakte verspreid en

vendien verplaatst zich het werk
van week tot week naar een ander
gedeelte van het terrein, waardoor
"et nagenoeg onmogelijk wordt ruime
Schaftlokalen te bouwen. Toch kan

men zich niet aan de indruk ont-
trekken, dat er in dit opzicht nog
heel wat te verbeteren valt. Wie de
foto bij dit artikel bekijkt van een
aantal arbeiders, die op elkaar ge-
drongen in een klein hokje zitten,
zal toch zeker niet willen beweren,
dat deze schaftgelegenheid voldoende
is. Neen, dan bekijken wij liever de
foto's van de ruime en goed inge-
richte cantine van een groot bedrijf,
zoals de andere foto's te zien geven.
Daar heeft de conciërge de beschik-
king over een behoorlijke keuken met
alle installaties, die voor het ver-
strekken van warme dranken op
grote schaal noodzakelijk zijn. Daar
hebben, we voldoende tafels, stoelen,
borden en messen, kopjes en bekers
om het een ieder naar de zin te
maken.

D e schafttijd is een belangrijk
moment in het leven van een

arbeider. Het is de korte verpozing
tussen ochtend- en middagarbeid. En
wil die onderbreking aan zijn doel
van herstel van krachten beantwoor-
den, dan moet het schaften tot een
genoegen op zichzelf worden ge-
maakt. Niemand verlangt, dat er
luxe-restaurants ingericht worden,
maar het is zeker niet overdreven,
de eis te stellen, dat het bedrijf net
zo veel zorg besteedt aan de omstan-
digheden waaronder zijn arbeiders
rust kunnen vinden, als er aan zorg
van de arbeiders verlangd wordt voor
de kwaliteit voor hetgeen zij af-
leveren.
De tijd is voorbij, dat de arbeider
alleen maar werd beschouwd als een
stuk machine, waarvoor men zo min
mogelijk onkosten wenste te maken.
Meer en meer wordt de arbeider
erkent .als bedrij f sgenoot, d.w.z. als
mede-rechthebbende, als mede-de-
lende in de zorgen en de vreugden
van het bedrijf. Zoals men in zijn
eigen gezin graag ziet, dat iederéén
opgewekt aan tafel verschijnt en die
tafel liefst zo goed mogelijk verzorgd
ziet, zo moet ook de schaftgelegen-
heid van ieder bedrijf de ontmoe-

•tingsplaats zijn van alle medewer-
kers waar rust, ontspanning en
krachtenherstel hand in hand kun-
nen gaan. Liefde voor de arbeid kan
men alleen verlangen als waardering
voor den arbeider wordt betoond.

Betere tafel en een behoorlijke can-
tine. Zo behoort de schaftgelegen-
heid er uit te zien.

„Foei Jantje, je jokt. Dat mag je niet
doen. Moeder jokt toch ook niet!"
Ai daar jokt moeder al En het
ergste in dit geval is, dat Jantje dat
drommels goed weet. Moeder jokt als
ze zegt, dat ze nooit jokt. Heeft ze
gisteren niet tegen het kleine zusje
gezegd, dat de koekjes op waren hoe-
wel Jantje heel goed gezien had, dat
het trommeltje nog half vol was?
Wat moeder doet is goed. Moeder
jokt wel eens. Waarom zou Jantje
dan' nooit mogen jokken als hem dat
voordelig uitkomt?
Wij zitten al meteen midden in het
probleem. Men stelt een kind een
onmogelijke eis als men wil dat het
altijd de waarheid spreekt, terwijl de
ouderen in zijn omgeving het met de
waarheid af en toe op een accoordje
gooien. En dat doen ze zelfs vrij dik-
wijls, de ene keer uit onnadenkend-
heid of gemakzucht, de andere keer
uit beleefdheid. Om van eigen-
baat maar niet eens te spreken.
Och, wij weten allemaal wel hoe
moeilijk het is altijd de waarheid te
spreken. Daarom moeten wij ons
kind bij zijn eerste leugen niet dade-
lijk voor een booswicht aanzien. Er
zijn ouders geweest die ten einde
raad waren omdat hun kind „zo
vreselijk jokte" en die het later toch
zagen opgroeien tot een rechtschapen
en betrouwbaar mens. Een kind kent
het verschil tussen goed en kwaad
dikwijls wel, doordat men hem er op
heeft gewezen. Maar daarom begrijpt
het dat verschil nog niet altijd. Zijn
morele gevoelens komen pas in de
puberteit, die aan de volwassenheid
vooraf gaat, tot groter ontwikkeling.
De morele remmen tegen de leugen
zijn bij het kind veel zwakker dan bij
den volwassene.
Maar bovendien is niet alles leugen,
wat vele ouders daar voor believen
aan te zien.
Het begint al heel vroeg. Moeder
komt op de kamer van de anderhalf-
jarige en vraagt: „Heb je" je luier nat
gemaakt?" Het kindje antwoordt:
„Nee". Moeder ontdekt echter, dat het
kind ongeveer drijft in zijn bed.
Heeft het nu gelogen?
Neen. Het denk- en spraakvermogen
van zo'n kind is nog te weinig ont-
wikkeld, dat wij zijn uitingen verge-
lijken kunnen met die van een vol-
wassene. Zijn „ja" betekent vaak een
wens, een verlangen; zijn „neen" een
afweer, een uiting van ongenoegen.
Daardoor gebruikt het kind de woor-
den „ja" en „neen" ook vaak ver-
keerd. Het kleintje, waarover wij
spraken, heeft niet willen zeggen, dat
het zich niet nat heeft gemaakt
maar wij kunnen zijn antwoord het
best opvatten als „Was het maar
waar".
Een bekend kinderpsycholoog vertelt
van een twee en een halfjarig meisje,
dat haar broertje lelijk geknepen
had. Toen moeder het meisje vroeg:
„Heb jij broertje geknepen?", riep
het met een misnoegd gezichtje uit:
„Nee, nee". Daarmee wilde het meisje
helemaal niet bestrijden, dat ze haar
broertje had pijn gedaan. Ze gaf
slechts te kennen: „Ik vind het erg

onaangenaam, ik wil er niets van
horen ik wil er niet aan herinnerd
worden."
Uw kleine leugenaartje is dus zo
slecht nog niet als ge wel denkt. Maai-
de haren kunnen u te berge rijzen
als' uw lieveling een paar jaar ouder
is. Dan kan hij als dreumes van een
jaar of vier met een stalen gezicht
verhalen vertellen, zo pertinent on-
waar, dat ge er aan twijfelt of uit
zo'n zoon ooit een rechtschapen mens
kan groeien. Hij kan zijn moeder bij-
voorbeeld komen vertellen, dat hij zo
juist met vader in een winkel is ge-
weest en daar een reep chocola heeft
gekregen, terwijl moeder best weet,
dat vader naar zijn werk is en de
eerste uren niet thuis zal komen. Hij
kan midden in de zomer zeggen, dat
hij Sinterklaas tegen gekomen is of
zijn tante uit een andere stad heeft
gezien, boven op een paard. En hij
kan het nog veel bonter maken.
Liegt dat kind nu? Weineen. De kin-
derlijke fantasie werkt al sterk, zo
sterk, dat het kind fantasie en wer-
kelijkheid nog niet altijd uit elkaar
kan halen. Zo'n kleuter verslijt zijn
fantasiebeelden voor zintuiglijke
waarnemingen. Hij meent werkelijk,
dat hij zijn tante op een paard heeft
gezien, ook al is er in een week geen
paard voorbij gekomen. Hij beschouwt
als hij aan het spelen is een stukje
hout in volle ernst als bijvoorbeeld
een auto en kan even later veront-
waardigd aan zijn moeder komen
vertellen, dat zijn vriendje hem zijn
auto afgenomen heeft.
Het is niet alleen de fantasie, die het
kind parten speelt. Ook zijn waar-
nemingen zijn vaak onvolledig en
onjuist en zijn geheugen is nog
zwak. Dit heeft tot gevolg, dat een
kind de dingen vaak heel anders ver-
telt dan ze gebeurd zijn. Maar daar-
om liegt het nog niet.
Als het kind een beetje ouder is leert
het scherper onderscheiden tussen
verbeelding en werkelijkheid. De fan-
tastische „leugen verhalen" verdwij-
nen dan van zelf, bij den een wat
eerder dan bij den ander.
Voor dromen geldt al hetzelfde als
voor de kinderlijke fantasie. Pas als
het kind een jaar of zeven is kan het
een droombeeld van een zintuiglijke
waarneming onderscheiden. „Wat je
ziet, is waar". Of je het nu in je
droom ziet, is bijzaak; zover redeneert
het kind nog niet. Een jongen van
een jaar of zes kan u in alle oprecht-
heid verzekeren, dat hij in het water
heeft gelegen en door zijn vader is
gered, terwijl zijn vader zich van
deze hachelijke gebeurtenis niet be-
wust is. Zelfs kan deze jongen, als
hij in zijn jeugd niet tot de ontdek-
king komt, dat hij het hele voorval
slechts gedroomd heeft, later als vol-
wassene het verhaal nog voor waar-
heid vertellen.
Dit alles heeft dus met liegen niets
te doen al wordt het vaak als leugen
opgevat en als leugen bestraft.
Wat is dan eigenlijk liegen?
Dat zullen we in een volgend artikel
behandelen.

N V V.-Bureau s voor Rechtsbescherming
1. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming

A l m e l o , p/a mr T. A. Atenw, Eftbert
ten Catelaan 2, tel. 2231.

2. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Amersfoort, Pasteurstraat 1), tel. 40X5.

3. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Amsterdam, Frederiksplein 14, teleluon
37180, aaiso, 379-;s.

4. X.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Arnhem, Eusebi i t s l iu i lenshiKel 24, tel.
20932.

5. N.V.V.-Burêau voor Rechtsbescherming
Dordrecht, Prinsenstraat. 6. tel. < l ï r > 3 .

6. N.V.V.-Bureaii voor Rechtsbescherming
Eindhoven, stratiimscdijk 35, tel. 5292.

7. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
* 's-Gravenhage, Dr. Kiiyperstraat 10,

t e l . I K i l l S , 116116.
8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming

Groningen, Turïsingel 75.. tel. 4092
9. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming

Haarlem, Kruisweg 74. tel. 11193. 183S9.
10. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming

Heerlen, Valkenburger» e;; 18. tel. 3319.
11. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming

Hilversum, Stationsstraat 8. tel H9HO.
12 N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming

Leeuwarden Nieuwekatle 84, tel. :M91.
13. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming

Maastricht, Kesselkade 40. tel. 4429
14. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming

Middelburg, l>am 13, tel. 318.
15. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming

Rotterdam •s-tiravendJJkwal 95. trfef.
36492, 33032. •

16. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Utrecht. Oudegracht 245. tel, 11570.

17. N.V.V.-Buieau voor Rechtsbescherming
Zaandam. P/a Krederikspleiu 46, Am-
sterdam-C., tel. 36833.

J8. N.V.V.-Bureau voor Rechtsbescherming
Zutpheii, Stationsplein 3, tel. 139U.
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Dam-rubriek

Inzendingen van lezers
Van lezers ontvingen wij verschillende in-
zendingen, waarvan een gedeelte zeer ze-
ker geschikt is voor plaatsing in ons blad.
Behalve de onderstaande partijen plaatsen
wij deze week twee A-problemen uit de
lezerskring. Geleidelijk zullen er meer
volgen. Er gaat n.l. altijd enige tijd cm
met het onderzoeken van de vraag-
stukken.

De heer M. B l o m te Rotterdam zond
de volgende stelling in:

Zwart

. W i t

Zwart: 6 sch. op 8, 9, 12, 15, 25 en 27.
Wit: 6 sch. op 19, 23, 29, 30, 34 en 37.

-V.

Wit is hier aan de zet. Hij kan niet verder
oprukken, want, nadat hij 3.0—24 heeft
gespeeld, rest hem niets anders dan met
34—30 te ruilen. De opgedrongen schijven
staan dus vast. Na wit 30—24 en zwart
12—17 kan wit wel 23—18 spelen. Dan
zwart 17—21 en wit zal meer dan één
stuk moeten offeren om door te breken
naar dam.
Nu is er nog een variant, die waard is
opgemerkt te worden en die ook beter is
voor wit. Als deze begint met 29—24 zwart
12—17, kan wit weer 23—r8 spelen en
dreigt dan met 19—13. Zwart zou dan
moeten ruilen door'9—14 wit 19x10 zwart
15x4 wit 23—18 met doorgang naar dam.
Na de beginzet 29—24 van wit, is 9—14
het beste voor zwart. Speelt deze niet
9—14, maar 9—13, dan wit 19—14 zwart
12—17. Er zijn dan twee zetten vooir
zwart:
Ie. Zwart 13—18 wit 23—19 en later 14—9.
2e. Zwart 12—17 wit 34—29 zwart 25x34
wit 29 x 40 en bij de volgende zet offert
wit met 24—20 om daarna met 14—10
door te lopen naar dam.
Het aardige in deze stelling is nu, dat wit
al deze narigheid kan voorkomen door
een sterk offer. Hij speelt in diagram-
Stand n.l.:

P U Z Z L E R U B R I E K

W i t
1. 19—14!
2. . 23—18
3. 29x18

Z w a r t
9x20

12x23

En zwart, die een stuk vóór is, staat plot-
seling verloren. Op zwart 20x24 volgt wit
30x19 zwart 15—20 wit 18—13.

O p e n i n g s s p e l .

In het volgende spel, dat uit de aan-
vangsstelling ontstaat, ziet men weer eens,
dat een „voorpost" goed verdedigd moet

worden. Wij spelen in de aanvangsstel-
ling als volgt:

W i t
1. 34—30
2. 30—24
3. 35x24
4. 40—34
5. 44—40
6. 33 x 24

Z w a r t
20—25
19x30
18—23
14—20
20x29
10—14

Na deze zetten is 32—28 en 37x28 een
goede voortzetting voor wit. Maar hii mag
niet 50—44 of 49—44 spelen. OD wit 49—44
volgt zwart 14—19 en op wit 40—35 zwart
19 x 30 wit 35 x 24 zwart 23—28 wit 32 x 23
zwart 13—19 met dam op veld 49.
Om dit te voorkomen, kan wit nog het
beste (na zwart 14—19) spelen 32—28
zwart 19x30 wit 28x19 zwart 13x24 wit
40—35 en wit wint- later door 34—29 en
38 x 29 het stuk terug. Wit krijgt dan ech-
ter niet zo'n goede stelling als wanneer
hij in plaats van 49—44 dadelijk 32—28
speelt.
Na 50—44, als zevende zet, krijgt wit zelfs
in het geheel geen gelegenheid meer tot
herstel. Dan volgt zwart 14—20, met twee
voortzettingen voor wit:
Ie. Wit 34—29 zwart 23x34 wit 40x29
zwart 9—14 en zwart zal, door herhaald
op veld 19 te spelen, ten slofte een stuk
winnen.
2e. Wit 39—33 zwart 20x29 wit 33x24
zwart 23—28 wit 32x23 zwart 12—18 wit
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Puzz/e No. 25

Verschuif- en draai-puzzle
De zeventien tegels van dit mozaïek zijn
alle in vier vakken verdeeld, die ven
schillend gekleurd zijn. De tegels moei
ten nu zo worden verlegd en gedraaid,
dat de gelijk gekleurde vakken tegen
elkaar komen, zoals dit b.v. in de vierde
en vijfde rij met de dubbel gearceerde
vakken het geval is. De vorm van de
figuur moet echter dezelfde blijven en
ook mogen er geen twee dezelfde tegels
in dezelfde stand komen te liggen.
Oplossingen van deze puzzle worden
ingewacht tot uiterlijk W Juli. Adress
seren: Redactie „Arbeid", Postbus 100,
Amsterdam. Op de omslag duidelijk ven
melden: Puzzle nummer 25.
Als prijzen voor- goede oplossingen
worden wederom enige fraaie boeken
beschikbaar gesteld.

De oplossing van puzzle no. 23, verschenen
in „Arbeid" van 13 Juni, is- als volgt:

De gevraagde woorden zijn: 1. angel;
2. label; 3. dadel; 4. ovaal; 5. egaal;
G. nagel; 7. dweil; 8. enkel; 9. libel; 10.
engel; 11. eikel; 12. riool; 13. tafel; 14.
model; 15. ei vol; 16. nevel.
Het spreekwoord luidt: „Al doende leert
men".
Toegekend zijn drie boekprijzen en wel
aan:
Mevr. v. As, Westerhoutpark 4, Haarlem;
D. Keijzer, Givolestraat A. l, Drunen;

Mevr. A. Bezemer, Heenvlietsestraat 41e,
Schiedam.
Deze prijswinnaars kunnen een keuze
doen uit een boekenlijstje, dat hun zal
v/orden toegezonden.

Wetenswaardigheden
Het wereld-record plantengroei.

Als snelste groeiers golden tot. vpo*
kort enige bamboe-soorten, waarvan
een op Ceylon groeiend bamboe-
gras waarschijnlijk record-houd#
was en wel met een wasdom van 8-6
cm. per dag. Dit record wordt n«
echter betwist door een in Japan ge'
vonden soort waterlelie, nauw ver-
want aan de Victoria-Regia, wie*
bladen de respectabele omvang be-
reiken van li m. lengte zowel als
breedte. Om het tot die omvang #
brengen, heeft het blad nog geen
negen volle dagen nodig, wat in cij-
fers uitgedrukt, neerkomt op eeO
groei in langste doorsnee van ééO
cm. per uur.

Hoe oud bomen worden.
Bomen kunnen langer leven dan
mensen, doch de sterfte onder hen l8

groter. Een bos van „volwassen" bo-
men bevat maar 5 procent van zijl1

oorspronkelijke beplanting. Voor hè*
70ste levensjaar sterft 95 % van d^'
bomen en van de mensen slecht*
87 %.
De cypres kan 4000 jaar halen.

Kleinigheden.
Het licht, dat de sterren naar Ae

aarde afzenden, is zeer gering. ZO
heeft men vastgesteld, dat de licht'
massa, die de stralende Arcturus uit-
zendt, slechts een honderdmillioen-<
ste deel is van het licht, dat ons oog
opvangt van een gewone stearine-
kaars op l meter van ons af.

Het gevoelige oor.
Door het spreken worden geluids-j
golven opgewekt, welke LuchtdruK-
verhogingen en verminderingen doe»
ontstaan. De wisselende druk, welk6

daardoor ontstaat op het trommel-
vlies van iemand, die 25 cm. van eeö
spreker verwijderd is, bedraagt
slechts 0,000001 atm., wel een bewijs»
hoe buitengewoon gevoelig het men-
selijk oor is.

23x21 zwart 16x27 wit 31x22 zwart 13—
18 wit 22 x 13 zwart 8 x 50.

Nu een „Juli-wedstrijd''
. Op het ogenblik, dat wij dit schrijven, is
de inzendtermijn voor de „vier-weekse"
nog' niet verstreken. Over de uitslag daar-
van is dus nog niets te zeggen. Naar het
voorbeeld van deze wedstrijd, waardoor
het onze lezers in de zomer zo gemakkelijk
wordt gemaakt om op tijd in te zenden,
volgt nu een nieuwe wedstrijd met ge-
lijke bepalingen.
De problemen, die in de maand Juli wor-
den geplaatst (8 in klasse A en'8 in klas-
se B) vormen één wedstrijd. De vraagstuk-
ken beginnen met die van deze week en
worden verder opgenomen in ons blad
van 11, 18 en 25 Juli. Men kan óf in klasse
A óf in klasse B mededingen, niet in beide
tegelijk. In beide klassen zijn weer vier
prijzen beschikbaar. De namen van hen,
die alle vraagstukken goed oplossen, wor-
den gepubliceerd.
In de meeste gevallen zal de vraag luidend
„Wit begint en wint." Maar ook zal voor-
komen: „Wit begint en dwingt de'winst
ai." Dat wil dan zeggen, dat niet met
elke zet. stukken worden geofferd, maar
dat zwart in sommige gevallen één (of
meer) gedwongen antwoorden, heef t. Zij,
die nu. reeds enigszins vertrouwd ziin met
het oplossen van problemen, krijgen door
zo'n vraagstuk weer eens een andere kijk
op de zaak.
Niet hierdoor, maar omdat nu eens een
andere keus wordt gedaan, zullen sommige
dezer vraagstukken moeilijker zijn dan de •
vroegere. De voldoening voor de goede op-
lossers zal daardoor ook groter zijn.
Hier volgen dus de eerste vraagstukken
voor deze nieuwe wedstrijd. We beginnen .
weer met l te nummeren. De oplossingen
van de nummers l tot en met 8 kunnen
tegelijk v/orden ingezonden tot uiterlijk
11 Augustus.

Nieuwe wedstrijd.

~ Klasse A.

No. 1.

Van W. J. v. d. Voort te Nieuw-Vennep.

Zwart

Klasse B.
No. 1.

Van P. Bouillon^

Zwart

Wit
Zwart: 11 sch. op 3, 5, 7, 8, 9, 12, 18, 22.
26, 28 en 36.
Wit: 11 sch. op 21, 24, 25, 27, 29, 39, 40, 41,
42, 47 en 49.

No. 2.
Van W. J. v. d. Voort te Nieuw-Vennep.

Zwart

Zwart: 6 sch. op 3, 5, S, 10, 11 en 17.
Wit: 6 sch. op 14, 22, 24, 26, 28 en 40.

No. 2.
Van P. Leygues.

Zwart

Wit
Zwart: 10 sch. op 7, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 24,
33 en 36.
Wit: 11 sch. op 26, 27, 30, 32, 34, 37, 45, 46,
48, 49 en 50.
Voor beide vraagstukken geldt: „Wit be-
gint en wint".

Wit
Zwart: 5 sch. op 10, 12, 13, 18 en 28. •
Wit: 5 sch. op 20, 27, 37, 38 en 43.
Voor no. l geldt: „Wit begint en wint"'-
Voor no. 2 geldt: „Wit begint en dwingt &
winst af".
Oplossingen kunnen worden ingezonden
t e g e l ij k met de volgende nummers •>
tot en met 8 tot uiterlijk 11 Augustus.
Adresseren: Redactie Weekblad Arbeid-
Postbus 100, Amsterdam. Op de Adreszijd*
duidelijk Damrubriek vermelden.
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WIJ ZIJN STERK
Vóór alles sterk in onze over-
tuiging van de grootsche
taak die de Arbeid in de
naaste toekomst zal vervul-
len. Toont Uw vertrouwen
in den nieuwen tijd. Sluit
tijdig een levensverzekering,
die Uw gezin en ook Uzelf
vrijwaart tegen onnoodig
groote zorgen. „De Centrale"
geeft door haar vertrouwden
agent gaarne alle inlichtin-
gen en een goed advies.

EX.ENTRAIË
Solide -

WRZEKERT WERKEND 1DERLAND
DE CENTRALE ARBEIDERS-LEVENSVERZEKERING RIJNSTRAAT 28 DEN HAAG
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G oed geweekt" is „half gewassen"!
Door „weken" worden de verontrei»

nigingen uit het wasgoed losgemaakt, zo»
dat ze bij het wassen gemakkelijk te
verwijderen zijn.
Door de goede manier van weken toe te
passen wordt niet alleen het wasgoed
gespaard, maar ook zeep. Bovendien ver»
bruiken we minder kracht, en kunnen
de was vlugger afwerken.
Waaruit bestaan de verontreinigingen
van ons wasgoed?
Iedereen heeft wel eens de talloze stof»
deeltjes in een zonnestraal gezien, die
in de kamer viel. Die stofdeeltjes ko=
men overal neer, dus ook op gordijnen,
op onze kleding, enz. Na enige tijd wor»
den b.v. gordijnen stoffig, nog later be»
slist vuil. Leggen we zu lke gordijnen een
paar uur in schoon koud water, dan zien
we, dat bijna alle stof losgelaten heeft
en een sop alleen dient om ze een frisse
t int te geven. We hebben hier met „los
vui l" te doen, dat zich gemakkelijk laat
verwijderen. Dit losse vuil komt 'voor in
gordijnen, spreien, wandkleden, kleedjes
e.d.
Anders is het met de verontreinigingen
uit het overige wasgoed. Onze kleding
bevat afscheidingsproducten van de
huid . Deze bestaan u i t :
a. zweet, een zure vloeistof, die 't sop
gemakkelijk verslaat;
b. vet (boorden, kraagjes enz.);
C. huidschilfers, die uit eiwit bestaan en
die we zo goed kunnen waarnemen aan
de verkeerde kant van onze kousen.
Andere verontreinigingen als bloed en
slijm bestaan ook gedeeltelijk uit eiwit,
terwijl urine evenals zweet, zuur bevat.
Doordat „ondergoed" minder stof op»
neemt dan bovenkleding^ schijnt ze vaak
minder vuil, maar inderdaad is ze sterk
verontreinigd. Op 10 kg. wasgoed (droog
gewogen) komen l i—4 ons verontreini»
gingen voor!! Deze bestaan voor één
vijfde uit eiwit, één vijfde vet, 'drie vijf»
den uit stof, afslijpsel van voorwerpen,
stijfsel e.a.
Enige van deze verontreinigingen heen»
ten stof, enz. aan de vezel vast. Eiwit,
vet en stijfsel doen dit sterk, we noemen
ze daarom de hechtmiddelen van het
vuil.
Wanneer we nu een middel vinden om
deze hechtmiddelen oplosbaar te maken,
dan kunnen .we deze mét stof. afslijpsel,
enz. gemakkelijk wegwassen. Tot nog toe
werd voor dit doel soda bij de witwas
gebruikt. Soda heeft de volgende goede
eigenschappen:

a. soda verdeelt vet in zeer kleine deel»
t j es;
b. soda maakt de zuren uit zweet en
urine onwerkzaam, zodat het sop later
minder gauw verslaat;
c soda doet de -vezel opzwellen, waar»
door de vuildeeltjes beter loslaten.
Slechte eigenschappen van soda:
a hij hoge temperatuur past soda de
vezel sterk aan. (bij l innen heeft nog
veel grotere vernie l ing plaats dan bij
katoen).
b k leuren zijn niet tegen soda bestand.
Berekent men nauwkeur ig de hoeveel»
heid soda en weekt men bij lage tempe»
ratuur, dan wordt de schade zeer be»
perkt.
30 gr. kristalsoda of 3 eetlepels zonder
kop per emmer van 10— 12 L Mee.t de

12

(Foto: „Arbeid"}

inhoud van de emmer één keer met liter*
maat of litermelkfles!
De soda, gebruikt bij 't ontharden van
het water (30 gr. of 2 eetlepels per em»
mer) is niet bij die 30 gr. soda inbe»
grepen. Eiwitstoffen uit de verontreini»
gingen van het wasgoed gedragen zich
als liet eiwit van een kippenei. Verhit
boven elleboogswarmte stolt het, de
vuildeeltjes insluitend. De temperatuur
van een weekbad mag dus nooit hoger
zijn dan elleboogswarmte. Het z.g. „in»
branden van het vuil" berust op deze
stolling. Het wasgoed krijgt een grauwe
tint, die zelfs door scherpe bleekmidde»
len bijna niet te verwijderen is.
Langer dan 12 uur moet niet geweekt
worden, het .weefsel blijft dan te lang
nat, waardoor het onnodig slijt. Ruim
weekwater is nodig om de verontreini»
gingen gelegenheid te geven van 't weef*

sel in het weekwater over te gaan. Af
en toe omroeren met houten lepel of en»
kele minuten bewerken met een wasklok
bevorderen dit proces.
Spoelen in koud oi lauw valer na het
weken is noodzakelijk!!
Bij 't uitwringen van de weekwas bl i j f t
één derde van het weekwater in 't weef»
sel achter. Dit weekwater bevat de op=
geloste eiwitstoffen. Brengt men nu het
weefsel met dit aanhangende weekwater
in heet sop, dan heeft toch weer stolling
plaats. Bovendien heeft spoelen na we»
ken het voordeel, dat we het sop seho»
ner houden en heter sop kunnen gebruis
ken. We kunnen daardoor met één was»
sop volstaan, hetgeen in. deze tijd van
zeepschaarste een groot voordeel biedt!

Samenvatting:
a. week in ruim water (regenwater of
onthard water),
b. week nooit warmer dan bij 35 gr. C.
of elleboogswarmte,
c. week niet langer dan 12 uu,r,
d. bewerk het wasgoed enige malen met
een wasklok of roer het flink met een
houten lepel dooreen,
e. meet weekwater en het weekmiddel
nauwkeurig af. Te grote hoeveelheden
soda zijn schadelijk voor weefsel, han*
den en beurs!
ƒ. dek de teil met weekgoed af met zeil
of mat, zodat het weekbad zo lang mo»
gelijk lauw blijft,
g. sla het wasgoed flink uit vóór het in
het weekbad komt,
h. spoel in schoon lauw of koud water
(regen» of onthard water) na en sla ook
dan 't goed flink uit. Bij ineengepropte
gedeelten van een stuk wasgoed heeft
geen inwerking van week» of wasmid»
delen plaats,
i. ververs het spoelwater enige malen,
j. week geen zeer vuile me t* weinig vuile
witwas samen. Houd ook „nieuw goed"
afzonderlijk.
Er zijn nog enige andere weekmiddelen
in de handel. Daarover een volgende
maal.

Helpt elkaar

Witte handschoenen kan men met g'Ps

schoonmaken. De gips wordt in een kom
gedaan: de handschoenen worden aan'
getrokken en men wast ze in de droge
poeder precies zoals men dit in zeepsop
zou doen.
Ook witte ceintuurs worden met een
doekje, waarop wat gips, afgewreven-
Na de behandeling de ceintuurs met een
schone droge doek flink nawrijven.

Olympia Schrijfmachines N.V. -A'daw
Kantoor: Keizersgracht 626. tel Ü5G<3<>
Winkel : Kal verstraat 103. tel U5i)6Q--
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Ambtenaren en vasc k^ruuuuer perso-
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Rotterdam-C.: Maurt tsweg !.ö:
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\ Wat de pot schaft |

Smakelijke rijstgerechten
Als we geleerd hebben de rijst mooi
droog-korrelig op tafel te brengen, dan
wacht ons nog een tweede taak: we
moeten zoeken naar spijzen, die er goed
bij passen, zodat, ons middagmaal een
smakelijk geheel vormt.
Rijst heeft op zichzelf weinig smaak, ze
laat zich daarom zonder bezwaar met
allerlei spijzen samenvoegen en onder-
gaat daarbij zelf een smaakverhoging,
die we juist wensen. Verder is rijst een
droog gerecht en leent ze zich bij uit-
nemendheid om te worden samenge-
bracht met iets vochtigs, met een saus
b.v. of met een niet te droge groente.
Een lekkere, pittige jus smaakt bij rijst
uitstekend, maar die zullen we dan
zó moeten bereiden, dat we binnen de
grenzen blijven van de vleesrantsoene-
ring: met heel weini- vlees dus. Of —-
als 't kan — zelfs zonder vlees.
Laten we eerst eens veronderstellen, dat
w 2 — voor de Zondag misschien — be-
schikken over het portietje vlees, waar-
op onze bonnen ons het recht geven,
dat is cus ongeveer 40 g. per persoon.
We vestigen onze keus in dit geval op
runderpoulet of anders op lappen, die
we zelf in stukjes snijden. Met wat vet
of wat boter laten we in een geëmailleerd,
ijzeren potje de vleesblokjes rondom
bruin braden, af en toe de stukjes om-
roerende tot ze alle gelijk van kleur zijn.
Dan gieten we er wat water over (voor
4 personen ongeveer £ liter), voegen er
wat zout bij en misschien een fijnge-
snipperde ui en laten in de dichtgedekte
pan het vlees op een zacht vuur gaar
worden (ongeveer 11 -uur). Als ,.3 dan
tenslotte de vloeistof binden met wat aan-
gemengd aardappelmeel tot een niet
te dikke saus en we dienen ons vlees-
gerecht op in een dekschaaltje bij * de
droge rijst, dan ben ik er zo goed als
zeker van, dat de maaltijd naar ieders
smaak zal zijn. Wie er van houdt, kan
er een schoteltje azijn bijvoegen of wat
peper; het beste zal zijn -- vooral in
een gezin met kleine kinderen — om
deze toevoegsels niet in de pan er bij
te doen, maar ze op tafel te zetten, zo-
dat men er zich op het bord van kan
bedienen.
Op deze manier hebben we bij onze

rijst een soort haché gegeven; beschik-
ken we niet over vlees, dan kunnen we
gebruik maken van een, óók zeer smake-
lijke saus, die met melkpoeder en met
bloem haar bruine kleur krijgt. Voor 4
personen nemen we daarvoor:
30 g. i4 af gestreken eetlepels) tapte-
melkpoeder, 40 g. (4 af gestreken eet-
lepels) bloem, 40 g. (2 afgestreken eet-
lepels) boter of vet, l ui, wat zout, wat
peper. ^ 1. water.

We snipperen de ui en laten ze in de
boter of het vet lichtbruin worden, af
en toe roerende. Dan strooien we er de
bloem met het melkpoeder bij en blijven
roeren tot alles met elkaar een gelijke
bruine kleur heeft: niet te licht, maar
toch ook vooral niet gebrand! Bij kleine
scheutjes tegelijk gieten we er roerende
het water bij, we laten de saus even
doprkoken en we-maken ze op smaak af
met wat zout en wat peper
Heel lekker smaakt in deze saus ook
wat fijngesneden zure augurk; worden
de tomaten goedkoper, dan kunnen we
tegelijk met de gesnipperde ui ook een
stukgesneden tomaat in de boter laten
mee bakken.
Trouwens, een saus met enkel tomaten
is bij droge rijst ook niet te versmaden.
Het recept daarvan zal voor 4 personen
bestaan uit :

250 g. U pond) tomaten, -J 1. water, 40
g. (2 afgestreken eetlepels) boter, 20 g.
(2 afgestreken eetlepels) aardappelmeel
of mai'zena, wat zout, een gesnipperd
preitje of wat .peterselie.
Was de tomaten, snijd ze in stukjes, zet
ze op met het water en wat zout en
laat ze daarin gaar worden (ongeveer
10 minuten). Wrijf het mengsel door een
zeef of een vergiet, zodat niets achter-
blijft dan de tomatenvelletjes en -pitjes,
breng het dan opnieuw aan de kook,
bind het met het aangemengde aard-
appelmeel en roer er de boter door met
het gesnipperde preitje of de fijngesne-
den peterselie.
Wie de tomatensmaak — die bijzonder
goed bij rijst past! — sterker, wil laten
uitkomen, die kan ook nog anders te
werk gaan tenminste als de toma-
ten intussen goedkoper zijn geworden.
We kiezen deze vruchten dan als groente
voor ons middagmaal en rekenen min-

stens 250 g. (J pond) psr persoon. WB
wassen ze, snijden ze in vierdeparten,
zetten ze zonder water op en laten ie

vlug even tot • moes koken (niet langw
dan 10 minuten). Dat moes binden *'«
dan met wat aangemengde maïzena °'
wat aardappelmeel, we roeren er een
klontje boter door, voegen er naai
smaak zout bij en dienen onze „groen f
in een dekschaaltje op, zodat ieder ze oP
zijn bord met de droge rijst kan vef"
mengen. Ook wel kunnen we die o6'
werking in de keuken doen plaats hè U*
ben: .we roeren dan het tomatenmoe*
met de rijst door elkaar en brengen <-.>
die manier een smakelijk rood gekleiu'»
rijstgerecht op tafel, dat zeker niet me6*
droog genoemd kan worden.

Doet het geval zich voor, dat we eeO
droog stukje kaas over hebben, dat zictl

niet goed meer in plakjes laat snijden,
dan komt dat voor onze rijst neg prac»*
tig te pas. We gebruiken het dan vopj
een saus, die niet alleen smakelijk is'
maar -die ook op doelmatige wijze hè»
eiwit in de maaltijd aanvult. Een stei'"
uitkomende kaassmaak heeft deze saus
niet en het wonderlijke is, dat we et

geen boter voor behoeven te gebruiken'
omdat de door de warmte gesmolte*1

kaas geheel de plaats daarvan inneem'-
Ik hoop, dat u het volgende recept een?
wilt proberen: het is werkelijk de moei1*
waard!

Saus met kaas inplaats van boter'
(bij rijst, bij aardappelen of bij bonen'•
Voor. 4 personen: 40 g. (4 afgestreke"
eetlepels) bloem, 50 g. (k ons of 6 vol'e
eetlepels) geraspte kaas, l klein the*"
kopje melk of taptemelk, i l .water. **
zout.
Verwarm roerende, liefst in een k l e i 1 1

pannetje, de droge bloem met de ë*
raspte kaas en de melk tot een gelü*
mengsel, een vrij dikke klomp die va^
de pan loslaat .Voeg er dan onder voort'
durend roeren bij kleine scheutjes teg*jj
lijk het water bij .en laat de saus telken
even doorkoken; maak ze op smaak *
met wat zout. .,
Toevoeging van boter is natuurlijk "̂
deze saus niet v e r b o d e n : kunt u ee _
klontje ervoor missen, dan kan dat ëe'^
rust worden gebrqikt om er de saus geU

f
riger mee te maken; nodig is het ech'e
niet, want ook zonder boter wordt onz

nieuwerwetse saus prachtig „romig";
Als vis wat goedkoper mocht
moet u zeker de droge rijst met
„kaassaus" eens daarbij geven; u z

bij zo'n maaltijd zeker de aardapp6

niet missen!
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VACANTIE
ook voor de arbeidersvrouw!

M °g enkele weken scheiden ons
" van de grote vacantie. Onder

••grote" vacantie verstaan we de
•hoolvacantie, die voor de lagere
cholen ten minste vier weken en
°or de middelbare en hogere scho-

^n een paar maanden duurt.
e arbeiders kennen nog geen grote
acantie. In de meeste gevallen blijft
'UQ vacantie vooralsnog beperkt tot
^i week. Slechts op grote kantoren
•Q. duurt de vacantie langer, soms
&1 drie weken. Allen de onderwijzers

met de kinderen in de grote

J

*aar ook al genoten alle hand- en
hoofdarbeiders dezelfde lange vacan-

le> dan nog was het probleem niet
Seheel opgelost. Want va'cantie te
*|ebben, zonder over de middelen te
beschikken, de extra vrije tijd anders
a°°r te .brengen dan gewoonlij kT is
Been vacantie. Vacantie, kort of lang,
beantwoordt niet aan haar doel,
Fanneer men niet in staat is er een
£aar dagen tussen uit, te gaan.
*Ö£er, het feit, dat vader niet naar
*n werk hoeft te gaan, is heel be-
'arigrijk. De inspannende fabrieks-
611 kantoorarbeid of het zware werk
°D het land, stelt zulke eisen aan
Jchaam en geest van den arbeider,

Qat het niet alleen in zijn belang is,
ook in dat van den werkgever,

r die arbeid gedurende een
aantal dagen wordt onder-

Daarmede heeft de arbeider
us wel rust, maar nog geen ont-

S0anning.

"oor de huisvrouwen is het vacantie-
*raagstuk op z'n minst zo belangrijk
a's voor de mannen. Want ook de
Vrouwen tobben en zwoegen het hele

jaar door. Diüwijls gaan zij daarbij
nog gebukt onder de dagelijkse zor-
gen voor het gezin.
Kan een arbeidersgezin zich de
„weelde" veroorloven de vacantie el-
.ders door te brengen, dan nog heeft
de vrouw niet altijd werkelijk vacan-
tie. Die heeft ze pas, als nu eens alles
voor haar" wordt gedaan, d.w.z. als
zij geen kamers hoeft schoon te hou-
den en niet zelf voor het eten hoeft
te zorgen. Voor vele vrouwen is zulk
een vacantie dikwijls een opoffering,
omdat zij moeten werken in een
vreemd huis, in kleine kamers moe-
ten bivakkeren en zich met keuken-
gerei moeten behelpen. Deze vrou-
wen offeren zich echter ook in de
vacantie gaarne op: als vader en de
kinderen maar vacantie hebben! Om
die reden zal moeder een dergelijke
vacantie zelfs heel prettig vinden...
Anders staat het met de gezinnen,
die zich helemaal niet kunnen ver-
oorloven met vacantie te gaan. Voor
de vrouwen van deze categorie bete-
kent de grote vacantie precies het
tegenovergestelde van wat er mee
wordt bedoeld. Immers, de tijd, gedu-
rende welke de kinderen niet naar
school moeten, is voor zulke moeders
extra moeilijk. Moet zij niet achter
de kinderen aanlopen, dan lopen de
kinderen achter haar aan Ieder
ogenblik hebben de kinderen wat,
omdat ook voor hen de aardigheid
van de vacantie na.enkele dagen al
is verdwenen.
Duizenden voorbeelden uit de harde
practijk van de arbeidersgezinnen
zouden we kunnen noemen om er
mee aan te tonen, hoe moeilijk juist
de vacantietijd is voor de huisvrou-
wen.

DE ONHANDIGE HUISVROUW
Doef u het anders?...

i toto ..Arbeid")
Een huisvrouw heeft in de regel geen tijd, ingewikkelde puzzles op te lossen.
Daarom hebben wij voor onze vrouwen een rubriek ingesteld, die "haar in de
gelegenheid stelt, zichzelf . . . te examineren.
Een schrandere huisvrouw zal aan bovenstaande foto dadelijk zien, wat
onze onhandige huisvrouw verkeerd doet. Zij zal tevens onmiddellijk weten,
waarom hetgeen werd uitgebeeld verkeerd is en ook: hoe het wél moet.
Wij stellen onze lezeressen dan ook drie vragen:

Ie. Wat doet de vrouw op de foto verkeerd?
2e. Waarom, doet zij het verkeerd?
3e. Hoe moet zij het wél doen?

De antwoorden op deze vragen moeten vóór 17 Juli worden ingezonden aan
de Redactie van „Arbeid", Postbus 100, Amsterdam-C. Op de envelop of
briefkaart vermelden. „De onhandige huisvrouw".
Aan één der goede inzendsters wordt een prijs van f 2.50 gezonden. Voorts
worden twee prijzen van ƒ 1.— elk beschikbaar gesteld.

„WE MAKEN HET ZELF" EEN NIEUWE LAMPEKAP VAN EEN OUDE

Een nieuwe overtrek was geen weelde. Het woelband moet goed strak
worden aangetrokken.

de voering is bevestigd, knippen
we de rest af.

De kap in de nieuwe bekleding.
Foto's: Arbeid.

H et maken van een lampekap
brengt voor veel vrouwen zo

veel moeilijkheden mede. dat ze
zich daar maar liever niet aan
wagen.
Een lampekap overtrekken? Hoe
kom je daar bij? Dat is voor mij
veel te ingewikkeld"...
Het gevolg van een dergelijke rede-
nering is. dat de vuile, kapotte
lampekap blijft zoals ze is.
Wij zullen eens laten zien. hoe w?
onze oude lampekap aan een
nieuwe bekleding helpen.
Als u precies de aanwijzingen die
wij u geven volgt, dan zult u zien
hoe eenvoudig en gemakkelijk dit
werk eigenlijk is.

Zoals op de eerste foto te zien is.
was het werkelijk geen weelde, dat
onze kap opnieuw werd over-
trokken.
We beginnen, de oude bekleding
voorzichtig los te tornen. Dit moet
voorzichtig gebeuren omdat de ver-
bindingsrjijltjes van de kap gesol-
deerd zijn en los kunnen gaan. Is
de bekleding er eenmaal af. dan
knippen we het woelband los en
draaien het er af.
Heeft, het soldeersel ondanks zorg-
vuMise behandeling van d° kap,
toch los gelaten, dan moet h0* kar-
kas eerst worden gerepareerd.
De tweed* foto" laat. zien boe w> de
karkas opnieuw omwoelen. Dit is
een werkje dat van het grootste be-
lang is.
Men meet IJ maal dé hoogte van
de spijlties. slaat het band van
boven bil het kleine randje om het
soldeersel. zodat dit onzichtbaar
wordt en draait dan het band rret
een grote slag om de spuien. B* i
het afhechten aan de onderrand
het band tweemaal om het soldeer-
sel winden, vastnaaien en af-
knippen.
Als alle spijlen klaar zijn wordt de
benedenrand omwoeld op dezelfde
manier als da spijlen. Ook het
bovenste kleine randje wordt zo
omwoeld. Is het hele karkas klaar,
dan moet men proberen of het
band wel zó stevig zit, dat het niet

mee geeft als men het tussen de
vingers probeert te draaien. Dit
mag vooral niet omdat de bekle-
ding nooit mooi strak kan zitten
als het band draait.
Op de derde foto ziet men hoe de
voering is tegengenaaid.
Die voering wordt glad langs de
benedenrand genaaid. Bij het be-
gin slaan we een klein stukje van
de voering om, zodat de rafels tus-

'sen de voering en de stof komen en
dus onzichtbaar worden. We be-
ginnen bij een spijl zodat de naad
ook niet te zien komt.
Is de voering aan de onderkant be-
vestigd, dan wordt ze aan de bin-
nenkant door het bovenste randje
getrokken en de ruimte gelijk ver-
deeld. Vooral zorgen dat men alle
ruimte vastnaait. De naad op de
spijl behoeft niet te worden dicht-
genaaid omdat deze vanzelf, door-
dat de voering strak zit. gesloten
blijft.
De buitenkant maken wij van ge-
ruite zijde. Er kan echter ook heel
goed een zephirruitje voor worden
gebruikt.
De bovenstof wordt op dezelfde
manier als de voering bevestigd
Met dit verschil dat deze natuurlijk
aan de buitenkant wordt gemaakt,
zodat de spijlen tussen de voering
en de stof komen te zitten. Nu nog
een ingehaald randje aan de onder-
kant en we zijn klaar.
De vierde foto toont de kap in d'e
nieuwe bekleding.

Probeert u het zelf ook eens. Mis-
schien heeft u nog wel een klein
lapje van een kinderjurkje of blouse
over dat u hier geschikt voor kunt
gebruiken. Dan kost deze vernieu-
wing zelfs geen punten.
In lampekappenwinkels kan men
wel woelband kopen, dit is veel
goedkoper dan ander band.
Voor de voering kan men hee!
dunne zijde of heel goedkope batist
nemen. Niemand behoeft meer met
een lampekap te zitten, die ver-
nieuwd moet worden. We kunnen
deze nu zonder veel moeite veran-
deren.

J
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LOTISICO TREKT
De trekking wordt gehouden In het openbaar onder notarieel toezicht Louise de Coligny straat 2 te 's-Gravenhage.

Lijsten zijn enkele dagen na de trekking

MAANDAG
7 JULI

I KOOPT TIJDIG UW KANS!
BIJ DE BEKENDE

| LOTISICO-AGENTSCHAPPEN
bij de agentschappen gratis verkrijgbaar

VOOR DE JEUGD

Babbeltje
van Oom Niek

M'n beste neven en nichten.
Misschien hebben jullie wel gehoord van
de Avondvierdaagse, welke een paar we-
ken geleden in verschillende plaatsen van
ons land is gehouden. Mensen, die van
wandelen houden, hebben toen vier avon- .
den achtereen een wandeling van zo'n
twintig kilometer gemaakt en degenen,
die de vier wandelingen hadden volbracht,
kregen allen een mooi erekruis. Met heel
veel andere mensen is Oom Niek eens
gaan ki.iken, toen de wandelaars bij hem
in de buurt langs kwamen Het was een
genot, al die mensen vrolijk en welgemoed
voorbij te zien trekken en het meest deed
me genoegen dat er ook een eroot aantal
jongens en meisjes bij was Daar zijn
vast en zeker ook neven en nichten van
me bij, dacht ik. Wandelen is een fijne
sport; ofschoon ze in de dagen, dat Oom
Niek nog een longen was. niet zó druk
werd beoefend als tegenwoordig, werd er

_in die tijd ook al -eel veel aan gedaan.

De vader van Oom Niek was hoofd van
een school en die hield ook heel veel van
wandelen, al had je toen ook geen wan-
delverenigingen en al werden er ook geen
officiële wandeltochten georganiseerd.
Och, och, we hebben als jongen wat afge-
tippeld. Als de moeder van Oom Niek
— we zullen haar maar opoe noemen,
omdat ze eigenlijk een opoe van jullie
is — ik zei dan: als opoe het een Zater-
dagmiddag heel druk had, dan zei ze
tegen ons: „Ga maar aan je vader vra-
gen, of die een eindje met jullie gaat
wandelen." Opoe wist het wel. Dan nam
opa z'n wandelstok en zei:,, kom maar
mee jongens" Het gebeurde wel, dat we
met elkaar — dat was eigenlijk ook een
hele ^vereniging want er waren altijd
vriendjes, die mee mochten, als ze liet
tenminste eerst thuis hadden gezegd —
om één uur op stap gingen en dat we
dan als uitgehongerde wolven pas over
zessen thuis kwamen. Een wandeling heen
en terug van Amsterdam naar Muider-
berg vonden we doodgewoon. Ik herinner
me nog, dat we op een mooie vacantiedag
met zo'n karavaan naar Nigtevecht zijn
gelopen. In dat mooie dorp aan de Vecht
huurde opa een grote boot en wij moch-
ten met elkaar roeien. Dat was je wat!
We roeiden van Utrecht naar Noord-Hol-
land — telkens dwars de Vecht over en

kippm hüudir
kent Garantol! — Hét
is geen probleem meer,
eieren langen tijd goed
te houden. Ook voor de
huisvrouw, die géén
kippen houdt, is dit van
belang, want in Garantol
kunnen eieren op een
eenvoudige en goed-
koope manier voor
later bewaard worden./

1 jaafl goed,
—^— ^— en wat van belang is: zonder eenig bezwaar

kunnen eieren eruit genomen of bijgelegd worden.

Verkoop-adressen worden gaarne verstrekt door
B. Meindersma, Den Haag, Westerbaenstraat 150/58

VIER PRACHTBOEKEN totaalprijs / 20.25
betaalbaar met ƒ2.— of nieer per maand. Per een, twee of
drie boeken betaalbaar met ƒ 1.50 per maand.
JAN DE UAIiTOG.

HOLLANDS GLORIE in prachtband f 4.70
l ï o i m i n van de zeesleepvaart. JAN DE HARTOG
heeft een boek geschreven voor geheel ons volk.
N. R. C. 439 blads.

LOUIS BROMFIEI.D.

DE REGEN KWAM in prachtband, f 4.10
± halve prijs der eerste drukken. Nieuw geïllu-
streerde uitgave in één deel (bijna 600 pagina's).

EVE CURIE.

MADAME CURIE
Madame Curie's leven en werken, verteld door haar
dochter. 405 blaaz.

HILDEBRAND.
JAN DE HARTOQ DE CAMERA OBSCURA in prachtb. f 6.30

in prachtband ƒ 5.1 5

Geheel compleet, onverkort,
tekeningen van JO SPIER.

verlucht met 100
476 biadz

De Camera Obscura /(i.iSO; totaalbedrag ƒ te bet. met ƒ per maand.

De Heer Mevr.

Adres
Verzoeke eventueel niet gewenste titels door te halen en het totaalbedrag, benevens
het maandelijks te betalen bedrag in te vullen.

we werkten ons echt in het zweet. Toen
kwam het ogenblik, dat we weer terug
moesten... lopen Eerst naar Abcoude en
dan verder de straatweg af — langs het
Abcoudermeer weer op Amsterdam aan.
„Gaan we in Abcou met de trein, pa?"
vroeg er een. „Ik ben zo moe."

„Van dat kleine eindje lopen?" vroeg
opa • verbaasd. „Jongens, het is de moeite
niet."
Het was wel de moeite, — dat wist opa
best en het bleek ons al gauw, toen we
het meer voorbij waren. Opa dacht er
niet aan, onderweg in het gras te gaan
zitten. Lopen was... lopen en in een en
dezelfde pas stapte hij rustig voort. Wij,
jongens, vonden er wat op. We liepen
eerst een tijdje hard, tot we een heel eind
vóór waren. Dan gingen we lekker aan
de kant van de weg in het gras liggen.
Maar och, het duurde niet lang, of daar
stapte opa al weer voorbij en vriendelijk
vroeg hij: „gaan de heren verder?"
We wachtten, tot opa zo wat uit het
gezicht was en dan gingen we hem weer
op een sukkeldrafje na.
Maar het mooiste komt nog. Toen we
thuis waren en haast geen pap meer kon-
den zeggen, verklaarde opa doodleuk:
„Als jullie in Abcoude wat méér hadden
gezanikt, dan... waren we misschien wel
met de trein teruggegaan!"
Laat ik nu maar naar de oplossing van
de raadsels wandelen
Het raadsel, dat Corrie Oostrijck had op-

gegeven, hadden de meeste inzendertje
wel gevonden.-De woordjes waren: TetiO'
dek, ijl, ton, vin. eg, ^on en zot. De °^
wekking, die uit het geheel L,vam, wa5^
Zoekt en gij zult vinden. Jammer geno&>
hadden de neven en nichten niet
lang genoeg gezocht en daardoor
ze de getekende rebussen niet
gevonden. Zo de waard is, vertrouwt
zijn gasten en Achter de wolken
de zon, waren de zinnen, die dooi' »
tekeningen werden gevormd.

De hoofdprijzen
werden met medewerking van Ron, ^
weer prompt uit de goede oplossingenbef'
gen of -bergjes de winnaars aangaf, t"6*
gekend aan:
1. Kars j ' e Koops, m., 13 J., HaveH*
H 168a, Drente.
2. J a c. v. d. V o o r t , j., 11 j., Rustoor*
straat 3, Nieuw-Vennep.
3. B e t t y L a r k e n s , m., 13 j., Bieru*
Groningen.

De troostprijzen
werden toegekend aan: Kees T h u i j ^
man, J., 11 j., Spijkerstraat 315, Arnhem'
M a r i e t j e de K ip , m., 10 j., 2de &ü'
cheniusstraat 6III, Amsterdam-W.; K e e*
M e l l e n berg , j., il j., Olympiade»
5611, Amsterdam-Z.; Jan Langedijk. '"
8 j., Kl. Vlaanderen 43, Middelburg.

DE AVONTUREN VAN KARELTJE KRAAN
Kareltje aan 't vissen. • Een grappige tekenfilm • Beeld: Jan

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

1. Een fijn, rustig plekje. 2. Da's wéér een mooie.

3. Die knaap schijnt ze te vangen. 4. Nog even wachten... één... twéé-

5. Die is niet voor de poesl 6. Had-ie maar uit de buurt
blijvenl
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Df NIEUWE PRIJSRAADSELS

N-1 ilMH.'• /^ sr"IV

I i eender t L tig t e n tour g, Nieuwe
Tonge. Je raadsel zal ik nog eens bekijken
Het leek me — op het eerste gezicht —
wat moeilijk. Als het warm is, geef ik lie-
ver niet van die „zware" raadsels Intussen
bedankt.
A l l e H u l s m a n te Rodedorp wordt be-
dankt voor het mooie plaatje. Ik heb het
aan Reg gegeven, omdat Bon het misschien
zou stuk scheuren en dat zou zonde zijn
Doe de groeten aan Dina, Wim, Geertje,
Hennie, Annie. Gerrit en Willy en ook aan
je vader en moeaer. Je moe zal wel weten,
wat ze te doen heeft met zo'n stel. Je mag
Jhaar wel flink helpen.
W l l l y T u l n s t r a en G r i e t j e Bruln-
sma te Schalsum hebben, geloof ik, geld
te veel Anders hadden ze haar briefjes wel
In één envelop gedaan. Ik schrok er een
beetje van, dat Willie schreef: we doen
niet mee met de raadsels. Daar vinden we
niet veel aan. Grietje schreef het anders:
die zei, dat ze niet meedoet, „want ik kan
niet zo goed raden, ziet u" Da's andere
thee, Willie.
J a n t l n e S c h o k k e r te Munnekeburen
schreef me een pracht brief. Ja, dat Kalen-
berg lijkt me een rustig dorp als er alleen
rnaar een voetpad is. „De Jachthut" moet
wel een mooi schip zijn. Op zo'ii schip zou

~1£ best willen wonen. Wat Jammer van die
katjes. Jantina.
W i l l y A dl l a a n s, IJmuiden. Ja, op de
Veluwe is Oom Niek ook al eens geweest:
In Ermelo, op een boerderij. Daar zou Ik
deze vacantie nog wel eens naar toe willen.
Maar zó ver zijn we nog niet. Voorlopig
allemaal de groeten van

Oom Niek, Postbus 100
Amsterdam-C.

Corresponderen
willen: J o B e ij e r s, m., 15 J., Dorpbuurt
12, Winterswijk; R i e É van Doorn , m.,
13 )., Hooftstraat 72; E m m y van G e e n ,
m., 14 j., Hooitstraat 148 en Nel B a u e r ,
m.. 13 j., Hooftstraat 217, alle drie te Al-
phen .aan de Rijn; A l l P i e t e r s , m., l* j.,
Maanstraat 60. Amsterdam-Noord; A n k l e
Kr a ij o, Katendrechtselagedijk 467c, Rot-
terdam-Z.; K e e s Slot , j., 14 j., Maria-
straat 3, Koog a.d. Zaan; G e r a r d Pas-
tor; j., 12 j., Bentinckstraat 12 I, Am-
sterdam-W.; C l a z i n a de Vr i e s , m.,
13 j., Noorderoleek 10. Praneker (Fr.)
Jongens en meisjes, die corresponderen wil-
len, kunnen zich nu rechtstreeks tot boven-
staande adressen wenden.
Wie in deze rubriek wil worden opgenomen,
schrijve aan O o m N l e k. Postbus 100,
Amsterdam-C.

zou zelier niet met een „sigarenzakjes-
Jjf&dsel" zijn gekomen, als m'n neef K e e s
i " u ij s m a n te Arnhem er niet een
^v ingezonden. Kees is pas elf jaar,
'aar de tekeningen, die hij zelf verzon,

*°gen er zijn. Ik geloof, dat het raadsel
(j** Kees het moeilijkste is. Oom Niek

'*• het tenminste aan een heel geleerden
""«neer zien Hij zat er lang op te turen

»- vond het raadsel niet. „Kunnen die
dat vinden?" vroeg de meneer

. „En of", antwoordde ik trots,
en meisjes, zet me niet voor
l. Hierboven staat het eerste

J** de raadsels.
j? "il ze ditmaal niet zo moeilijk maken,

•t tweede is tenminste al heel gemak-
JjlrJk. Je vult het zó in en als je dan
J?n boven naar beneden leest, krijg je

naam van een aardig jongetje.

r
. is een kleur.
. is een jongensnaam.
. is een ontkenning.
. is een meisjesnaam.
. is niet veel.
. moeten we elke dag.

derde raadsel werd mij gestuurd
M a r i e t j e de Kip te Amsterdam.

P6 cijfers 2, 4, 5, 6 en 8 zo in de lege
Ofcjes plaatsen, dat de som der cijfers

J°rtzontaal, vertikaal of diagonaal opge-
*«J steeds 15 is.

'Plossingen zo spoedig" mogelijk, doch in
'etier geval vóór 17 Juli aan Oom Niek,

redactie Arbeid, Postbus 100, Amster-

de looppas gaan we nu aan

correspondentie
van Zwol , Amsterdam W. Oom

vindt het óók knal In artis. In die
emaakte woestijn — het hoefdierenveld

[«nit men dat — zit nu een struisvogel
J* Woeden. Als je nog eens In Artis komt,
fcf** Je daar eens naar vragen. In Valke-
(£*n ben ik óók al eens geweest. Tante
J?* ging naar de huishoudschool, voor we
,°uwden. Daar moest ze ook van die

Ai PD18e" schorten en mutsen dragen.
J"1 b er t J a n Ho o ij e r, Hoogeveen: Het
dn? dagen geen appelenpap, Albert. Maar
j"« hoeft toch zeker ook niet?
J* a L a n g e d ij k, Middelburg. N'tuurlijk

als üe raadsels je een keer te moeilijk
dan sla je over oï, ..... je schrijft Oom
alleen maar een briefje. Dat vind Ik
goed leuk.

flat*1 P iJP s t r a *« Donkerbroek. Had Jij
^ * bokkenwagen-gedicht helemaal zelf
Ove nnen' Schrijf me daar eens een briefje

Lange , Amsterdam. Het is dende-
én knots en... joppene al die brieven

H- °ntvangen Maar hoe zou je nu Iemand
1 l e z e n kunnen helpen. Zou je ze wil-
voorlezen? In die tijd lees ik ze zelf.

™.

Ie R o y te Zuldzande Wordt be-
voor haar raadsel Alleen... Oom Niek

je
 er niet meer durven aankomen. Snap

l. waaróm niet? Maar er eens een voor
toet een andere uitkomst, waardoor
Niek het verwijt kan ontgaan, dat hij

a Verwaande kerel Is.
H„,^ ü d y v. B u r e n , Amsterdam. Twee keer
tyf^er elkaai een prijs? Het kan best.'
Str

ar°m niet? Ma Ronnie je brief maar
er

 JD . De groeten aan Mary. Het waren
j * Eetnakkelijke raadsels, maar... het eerste
lja

 i!c niet kunnen vinden, schreef 'je zus.
*hu <^oe*' rne denkeri aan den jongen, dieis kwam met.de mededeling: we heb-

et repetitle aardrijkskunde gehad. Er was
aan, maar ik. had een on voldoende l

UUwBUURMANallidranKetN.V.V.?

Vertelt U hem dan, dat in het N.V.V. duizenden werkers van hoog tot
laag eendrachtig zijn vereenigd, die allen zooals U, hebben onder-
vonden en weten, dat

het N.V.Y.
bij voortduring strijdt voor redelijke loonen, menschwaardige arbeidsvoor-
waarden, naleving van sociale wetten, bestrijding der werkloosheid enz.
Het is het N.V.V., dat een doelbewusten, onpolitieken strijd voert voor
de eer en het recht van den arbeid en hét

zal daarom ook voor hem
als werker in de Nederlandsche arbeidsgemeenschap

het daadwerkelijke socialisme
bereiken

Toont Uw zin voor solidariteit en laat hem niet langer onwetend staan
buiten de gelederen dier duizenden, maar overtuig hem nog heden en U
hebt een lid gewonnen voor dit machtige leger van den Arbeid.
Gaat nog vandaag met hem praten en laat hem onderstaande invulstrook
invullen en opzenden aan het

HIER LANGS

AFKNIPPEN

Nederlandsch Verbond van Yakyereenigingen
P. C. Hooftstraat 178-180, Amsterdam

Ondergeteekende verzoekt hiermede ingeschreven te worden als

lid van het N.V.V. en ziet daartoe nadere inlichtingen tegemoet.

Naam

Beroep .-.-̂ -.
C4.r,-,4.
vJ l l QQ l . • .'•

T6 ..

Datum

.-.-.-.-.r.-.v.'.T.

als

bij (-firmanaam)

Handteekening E>i

15
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EEN MUZIEK-, ZANG- EN DANSPROGRAMMA

ROTTERDAM VRMDAU 4 JULI
Gebouw „Odeon": aanvang 7.30 uur
n.m -Kaartverkoop: N. V. V District
Rotterdam. 's-Gravendljkwal 95; de
secretariaten der aangesloten organisa-
ties en 's avonds aan de zaal

LEIDEN ZATERDAG 5 JULI
Stadsgehoorzaal; aanvang 7.30 uur n.m.
Kaartverkoop: J. A N. den Tonkelaar.

ontwikkeling
Goedkoop zwemmen voor leden van het
N. V V. en hun huisgenoten Men wordt
er nadrukkelijk op attent gemaakt, dat
deze goedkope zwemavonden uitsluitend
toegankelijk zijn voor leden van het
N. V. V en "hun huisgenoten. Als zodanig
moet men zich dan ook kunnen legiti-
meren met bond.sboekje en/of distribu-
tiestamkaart.

A.
Amersfoort: Bisschopsweg Sporttondsen-
bad (iedere Dinsdagavond) van 8—10
uur

Amsterdam: Sportlondsenbad Oost (Lln-
naeusstraat):
Iedere Dinsdagavond.
van 6—8 uur: kinderen t/m 13 Jaar

en begeleiders.
van ö—10 uur: personen boven 13 Jaar.
Sporuondsenbad West (bij de Jan
Evertsenstraat):
ledere Dinsdagavond:
van 7—8 uur: kinderen t/m 13 Jaar

en begeleiders.
van «—10 uur: personen boven 13 Jaar.
Zuiderbad (Hobbemastraat):
ledere Dinsdag- en Donderdagavond:
van 19.15—20.15 uur: kinderen t/m 13

). en begeleiders,
van 20.30—21.30 uur: personen boven

13 laar;
van 21.30—22.30 uur: personen boven

13 jaar

Eindhoven: Sportlondsenbad, Stratum-
sedijk (iedere Dinsdagavond):
van 19—20 uur: Kinderen t/m 13 Jaar

en begeleidsters;
van 20—21 uur: dames;'
van 21—22 uur: neeren

Den Haag: Bosbaa. Amalia van Solm-
straat (iedere Woensdagavond):
van 6—7 uur: Kinderen t/m 13 jaar

en begeleiders;
van 7—8 uur: personen boven 13 jaar

Haarlem: Sporuondsenbad, Frederiks-
park liedere Dinsdagavond): .
van 7—8 uur: Kinderen t/m 13 Jaar

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

liuiierdam: Sportlondsenbad, v. Manen-
.straat. . (ledere Maandagavond) in drie
groepen:

.van. 19.30—20.30 uur: Kinderen .t/m 13
j en begeleiders;

van 20 —21 uur: kinderen en yol-
Vólwassènen;'

van 20.30—21.30 uur: personen boven
13 Jaar

Oostelijk Zwembad. Vredenoordlaan:
. ledere .Maandagavond:

yau 20.30—21.30 uur: personen boven
13 i aar.

Bultenruststraat 3; N.V.V. District Lel-
den, Herengracht 34; de secretariaten
der aangesloten organisaties en 's avonds
aan de zaal

HAARLEM ZONDAG 6 JFFH
Stadsschouwburg; aanvang 7.3O uur n.m.
Kaartverkoop: Districtshuls N.V.V,
Kruisweg 74; Arbeiderspers, Kruisstraat
17; de secretariaten der aangesloten
organisaties en 's avonds aan de zaal.

ledere Donderdagavond:
van 19.15—20.15 uur: kinderen c/m 13

J. en begeleiders.

Schiedam: Sport fondsen bad, 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: Sportfonasenbad (ledere Dins-
dagavond ) :
van 7.30—8.45 uur; heren;
van 8.30—9.45 uur: dames.

IJmuUleii Oost: Overdekt zwembad
„Velserbad" (ledere Dinsdagavond):
van 20—21 uur: kinderen t/m 13 jaar

en begeleiders;
van 21—22 uur: personen van 14 t/m

18 Jaar.
Iedere Vrijdagavond:
van 21—22 uur: personen boven 18 jaar.

Zaandam: Sportfondsenbad „Zaanland",
Mauvestraat:
ledere Dinsdagavond:
van 19—21 uur; voor kinderen en vol-

wassenen

Apeldoorn: Sporuondsenbad, Binnenweg
(ledere Donderdagavond):
van 19.30—20.30 uur: kinderen t/m 13

J. en begeleiders;
van 20.30—21.30 uur; personen boven

13 jaar.

Utrecht: Zwembad O.Z.E.B.I., Biltstraat.
Van 17 Juli a.s. af, iedere Donderdag-
avond van 20.30—22 uur.

B.
Groningen: Noorderbad, Oosterhamrife-
k'ade 6 (iedere Dinsdagavond):
van 18—19 uur: kinderen t/m 13 Jaar

en begeleiders;
van 19—21 uur:personen boven 13 Jaar.

Leeuwarden: Leeuwarder Overd. Zwem-
bad, Jacob Catsstraat (iedere Woensdag-
avond) :
van 18.30—19.30 uur: kinderen t/m 10

j. en begeleiders:
van 19.30—20.30 uur: kinderen van 11

t/m 13 jaar en
begeleiders;

van 2O.30—21.30 uur: personen boven
13 jaar.

Delft: Sportfondsenbad:
ledere Dinsdagavond:
van 19—20 uur: voor kindenen en vol-

wassenen

Zwolle: Sportfondsenbad, Turtmarkt. Van
4 Augustus ,a.s. af (iedere Maandag-
avond): .
van 19—20 uur: kinderen t/m . 13. .Jaar

en begeleiders;
van 20—21 uur: personen boven 13 J.

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

Maastricht: Sportlondsenbad: Tot na-
der 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.

Twen te: Zee op de heide „Bad Boekelo".
ledere Zondagmiddag na 13 uur geopend
voor leden van het N.V.V. én hun huis-
genoten. Toegang halve prijzen.

De toegangsprijs voor georganiseerden
en hun huisgenoten bedraagt voor de
onder A vermelde plaatsen 10 cent voor
kinderen t/m 13 jaar en werklozen en
15 cent voor personen boven 13 jaar en
voor fle onder B vermelde plaatsen res-
pertievelijk 12i en 17i cent.

Men diene badgoed, handdoek en zeep
mede te brengen.

G.u.ttu.u.ïjjiLmve'it&ningen

te T/en Jia.ag
Elke Zondag om 12 uur precies onder
auspiciën van de Cultuur-filmcentrale in
het Studio-Theater, Kettingstraat te
Den Haag.

De te vertonen films worden ledere Don-
derdagavond in de Haagse dagbladen
aangekondigd. Voor leden van het N.V.V.
en hun huisgenoten geldt de reeds enige
malen in deze agenda aangekondigde
speciale toegangsregeling.

MET „VREUGDE EN ARBEID" ER OP UIT

h en va.ca.nt ie*
Naar Zandvoort
Kaarten A f 0.55 per persoon verkrijg-
baar. recht gevende op: rijwielstalling,
bad en één consumptie en alle aan het
bad verbonden comfort, voor hen. die
slechts één uitgaansdag tot hun be-
schikking hebben.
Weekeinde in het Grand Hotel, tegen
de uiterst lage prijs van / 6.30 per
persoon.
Verblijf van minstens 3 dagen m het
Grand Hotel a / 3.50 per persoon per
das.

6 Juli: Fietstocht naar Aalsmeer, waar
het veilinggebouw bezocht zal worden.
Hier zal men ons laten zien. hoe ons
beroemd nationaal product .wordt, ge-

•veild. .Verder bezichtiging van enige
kwekerijen.

Deelname 10 cent per persoon: vertrek
Leidseplein 10 uur.'terug 18 uur
Fietstocht naar Zandvoort met bezoek
aan het Noorder bad. Kosten met in-
begrip van fietsenstalling, gratis con-
sumptie en bad ; 0.55.
Vertrek J9 uur Leidseplein. Terug on-
geveer 6 uur
Dezelfde tocht met gebruikmaking van
de tram van Amsterdam naar Zandvoort.
Kosten / 1.55
Vertrek om 9.15 uur van het Leidse-
plein. Terug ongeveer 6 uur.

13 Juli: Fietstocht.naar Zandvoort met
bezoek aan het Noorderbad. Kosten met
inbegrip van fietsenstalling, gratis con-
sumptie en bad 1 0.55.
Vertrek 9 uur Leidseplein. Terug onge-
veer 6 mir

Fiestocht naar het Gooi, met wandeling
door het Spaanderswoud en bezichtiging
van Gooilust:

Kosten 10 ' cent per persoon; vertrek
9 uur, terug 19 uur.
inlichtingen 'en aanmeldingen" vooraf
aan het N.V.V., „Vreugde en Arbeid",
Leidseplein en aan het District- Amster-
dam. Frederiksplein 14.

13 Juli: Boottocht, naar het Brasemer-
meer; vertrek 9.30 uur vanaf de Sloter-

kade bij de Zijlstraat, terug ongeveer
18 uur.
Deelname: kinderen tot 14 Jaar 60 cent
en voor de overigen ƒ 1.—.

Fietstochten vanuit Groningen
Op 19, 20, 21 Juli en 7, 8, 9 Augustus
a.s. worden deze door het bureau v.
Vreemdelingenverkeer te Groningen ge-
organiseerd.
Prijs per tocht ƒ 0.50 voor adm.-kosten
en bezoek aan musea en bezienswaardig-
heden.
Voor N.V.V.-leden, welke zich aanmelden
bij het N.V.V.-district Groningen. Turf-
singel 75, Groningen, geldt de speciale
prijs van 25 cent.

Reizen Troelstra-óorden
Behalve Natuurvriendenhuizen heeft tiet
N.V.V. voor het organiseren van "-elzen
de beschikking over de Troelstra-Oorden,
welke gelegen zijn te Egmond a Zee.
Beekbergen en Ellecom. Deze gebouwen
zijn volgens de eisen des tijds ingericht
en beschikken alle over één- en twee-
persoons kamers Op verzoek kan een
kinder- of hulpbëd op de tweepersoons
kamers worden bijgeplaatst.
„Avegoor"'te Ellecom heeft ook nog de
beschikking over gezins- of familie-
slaapkamers voor 3 en 4 personen

Reis L. Verblijf van 7 dagen te Egmond
aan. Zee. van 31/5 af tot en met 6/9
elke Zaterdag. Prijs per persoon / 17.50.
Egmond aan Zee Is een echt vissers-
plaatsje en biedt aan haar gasten, in-
dien de weersomstandigheden een ver-
blijf aan zee niet aangenaam maken,
aardige duinwandelingen en wandelingen
In de bossen om Schoorl. Schoorl is met
de bestaande tram verbinding zeer goed
bereikbaar
Met de deelnemers aan onze reis nullen
wij. indien daarvoor belangstelling be-
staat. Vrijdags een bezoek brengen
aan de kaasmarkt te Alkmaar.

' Keis 2. Verblijf 7 dagen in Troelstra-
oord te Beekbergen bij Apeldoorn, van
17/5 tot en met 13/9 elke Zaterdag.
Prijs per persoon ƒ 17.50.
Het Troelstra-oorc' te Beekbergen biedt
plaats aan 120 personen. Behalve eet-
zalen en conversatiezalen Is er ook een
leeszaal en heeft het huis een eigen
bibliotheekvleugel. Het ligt geheel door
bos en heide omgeven, terwijl op liet
grondbezit, hetwelk 20 ha. bedraagt, een
wandelpark is aangelegd. Voor hen, die
een rustige vacantie wensen, een ideaal
oord.
Keis 3. Verbluf van 7 dagen In Troelptra-
oord (Avegoor) te Ellecom, van 17/5 tot
en met 13/9 elke Zaterdag. Prijs per
persoon ƒ 17.50.
„Avegoor" heeft 120 bedden en is ge-
legen aan de Middagter Allee te Ellecom
bij Dieren. Deze aanduiding is eigenlijk
voldoende. Iedereen kan zich nu een
voorstelling van de onbegrensde moge-
lijkheden, die dit huis aan vacanv.ie-
gangers biedt, maken. Vele wandelingen
en uitstapjes zijn in de heerlijke om-
geving te maken.
Voor nadere bijzonderheden, alsmede
voor verdere meerdaagse reizen ver-
wijzen wi3 naar het bekende V. & 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 of waterleiding. Pomp
aanwezig.
Voor beide huisjes zijn nog slechts
enkele weken beschikbaar,
,,De Woudduif" bevat een huiskamer;
3 slaapkamers, ieder met 2 éénpersoons-
ledikanten; een keuken met complete
Inventaris, fornuis, en enige petroleum-

. stellen; een mooie veranda en eveneens
.een schuur voor berging van bagage,
rijwielen enz. De huurprijs voor „De
„Wöudduif" bedraagt:
Juni ƒ60.—; 1—15 Juli ƒ40.—; 16 Juli
—15 Aug. ƒ 125.—; 16 Aug.— 31 Aug.
ƒ 40.—; Sept. ƒ 60.—; overige maanden
ƒ 35.—.


